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II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2008. évi VIII.
törvény

a külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok
diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének

(felülhitelesítésének) mellõzésével, valamint
a közjegyzõi és a konzuli tevékenységgel kapcsolatos

egyes jogszabályok módosításáról*

1. § A külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok dip-
lomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésé-
nek) mellõzésérõl Hágában, az 1961. október 5. napján
kelt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 11. tör-
vényerejû rendelet (a továbbiakban: tvr.) 3. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az egyezmény 3. cikkében elõírt tanúsítványt
(a továbbiakban: tanúsítvány) a (2) bekezdésben foglalt ki-
vétellel

a) az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium, az igazságügyért felelõs miniszter felügyelete
alatt álló igazságügyi szakértõi intézmények, a bíróságok
által kiállított okiratok, továbbá az ezekrõl készített hiteles
fordítások tekintetében az igazságügyért felelõs miniszter,

b) a közjegyzõk által készített, illetve hitelesített okira-
tok, továbbá az ezekrõl készített hiteles fordítások tekinte-
tében a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara,

c) más szervek által kiállított okiratok, továbbá az
ezekrõl készített hiteles fordítások tekintetében a külpoli-
tikáért felelõs miniszter
állítja ki és errõl nyilvántartást vezet.

(2) A konzuli tisztviselõ által készített hiteles fordítások
tekintetében a tanúsítványt a külpolitikáért felelõs minisz-
ter állítja ki.

(3) A tanúsítvánnyal az igazságügyért felelõs miniszter
az (1) bekezdés a) pontja esetében az igazságügyért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium, az igazságügyért fe-
lelõs miniszter felügyelete alatt álló igazságügyi szakértõi
intézmény vezetõi, valamint a bíróságok elnökei vagy el-
nökhelyettesei aláírásának és pecsétjének (bélyegzõlenyo-
matának) a hitelességét igazolja.

(4) A tanúsítvány az (1) bekezdés a)–c) pontjában meg-
határozott okiratokról készített hiteles fordítások esetében
azt igazolja, hogy a hiteles fordításért felelõs szerv vagy
személy pecsétje (bélyegzõlenyomata) és a hiteles fordítá-
sért felelõs személynek vagy szerv vezetõjének az aláírása
valódi, továbbá hogy az okiratot aláíró személy milyen mi-
nõségben járt el.

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. március 3-i ülésnapján fogadta el.

(5) A közjegyzõ által készített, illetve hitelesített okira-
tok, továbbá az ezekrõl készített hiteles fordítások felülhi-
telesítési díja ötezer forint, amely a Magyar Országos Köz-
jegyzõi Kamarát illeti meg.”

2. § A tvr. 4. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Felhatalmazást kap
a) az igazságügyért felelõs miniszter, hogy a 3. §

(1) bekezdés a) pontjában,
b) a külpolitikáért felelõs miniszter, hogy a 3. § (1) be-

kezdés c) pontjában
meghatározott szervek által kiállított okiratok esetében a
tanúsítvány kiállításának rendjét rendeletben szabályozza.

(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs minisz-
ter, hogy rendeletben szabályozza a Magyar Országos
Közjegyzõi Kamara által kiadott tanúsítvány kiállításának
rendjét és a tanúsítvány kiadásáért járó igazgatási szolgál-
tatási díj megfizetését.”

3. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény
(a továbbiakban: Kjtv.) 24. §-a a következõ (2)–(4) bekez-
déssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a § eredeti szövegé-
nek számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) Ha a közjegyzõ szolgálata megszûnik, a közjegyzõ,
illetve az iratokat, eszközöket birtokló személy az (1) be-
kezdésben meghatározott idõponttól számított 30 napon
belül köteles a területi kamara részére átadni

a) a közjegyzõ okiratait és nyilvántartó könyveit,
b) minden olyan hagyatéki ügyét és iratot, amelyre a

közjegyzõi titoktartás kiterjed,
c) a közjegyzõ igazolványát,
d) a közjegyzõ elektronikus aláírását létrehozó eszközt

és a bélyegzõjét, valamint
e) a közjegyzõ által használt, a Magyar Országos Köz-

jegyzõi Kamara és a területi kamara tulajdonában lévõ esz-
közöket.

(3) A területi kamara az iratok, eszközök átvételét iga-
zolja, az átvett iratokra és eszközökre vonatkozó adatokat
pedig törli a közjegyzõ irodájában található, a közjegyzõ
által használt számítástechnikai eszközökbõl.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy köteles
lehetõvé tenni a területi kamara erre kijelölt tagja számára
azt, hogy az átadás céljából a közjegyzõ irodájába belép-
jen, iratait és nyilvántartásait megvizsgálja, a számítás-
technikai eszközökbõl az adatokat törölje.”

4. § (1) A Kjtv. 31/A. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A közjegyzõ egyénileg vagy közjegyzõi iroda kere-
tében folytathatja tevékenységét.”

(2) A Kjtv. 31/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A közjegyzõ az egyénileg folytatott tevékenysége
helyett a közjegyzõi iroda alapító okiratának elfogadásá-
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val – az átalakulási eljárás lefolytatása nélkül – egyszemé-
lyes vagy többtagú közjegyzõi irodát alapíthat.”

5. § A Kjtv. 31/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A közjegyzõi iroda székhelye egyben a központi
ügyintézés (döntéshozatal) helye. A közjegyzõi iroda
székhelyét a területi kamara elnöksége az alapítási enge-
délyben jóváhagyja.”

6. § A Kjtv. 31/F. § (5) és (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) A közjegyzõi iroda csak másik közjegyzõi irodával
egyesülhet, vagy közjegyzõi irodákká válhat szét, és kivá-
lásra sor kerülhet úgy is, hogy a közjegyzõi irodától meg-
váló tag a vagyon egy részével más, már mûködõ közjegy-
zõi irodához mint átvevõ közjegyzõi irodához csatlakozik.
A közjegyzõi iroda gazdasági társasággá vagy más gazdál-
kodó szervezetté nem alakulhat át.

(6) A közjegyzõi iroda átalakulásához a területi kamara
elnökségének elõzetes engedélye szükséges.”

7. § A Kjtv. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az elnök, az elnökhelyettes és a közjegyzõ tagok
megbízatása négy évre, a közjegyzõhelyettes tagoké két
évre szól.”

8. § (1) A Kjtv. 49/A. § (2) bekezdése a következõ
p) ponttal egészül ki:

[A közjegyzõk névjegyzéke a következõ adatokat tartal-
mazza]

„p) a közjegyzõ aláírásmintája.”

(2) A Kjtv. 49/A. § (4) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:

[A közjegyzõjelöltek, illetõleg a közjegyzõhelyettesek
névjegyzékében a (2) bekezdés a)–e) pontjában foglalta-
kon kívül fel kell tüntetni a következõket]

„g) a közjegyzõhelyettes aláírásmintája.”

9. § A Kjtv. 49/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„49/B. § A Magyar Országos Közjegyzõi Kamara a köz-
jegyzõt, a közjegyzõhelyettest és a közjegyzõjelöltet kü-
lön jogszabály szerinti arcképes igazolvánnyal látja el.”

10. § A Kjtv. 49/C. § (2) bekezdése a következõ j) pont-
tal egészül ki:

[A Magyar Országos Közjegyzõi Kamara nyilvántar-
tása a következõ adatokat tartalmazza]

„j) a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes aláírásmin-
tája.”

11. § A Kjtv. 54. § (1) bekezdése a következõ o) és
p) ponttal egészül ki:

[Az országos kamara jogai és feladatai különösen]
„o) kiállítja és nyilvántartja a közjegyzõk által készí-

tett, illetve hitelesített okiratok tekintetében a külföldi fel-
használáshoz szükséges tanúsítványt [1973. évi 11. tvr.
3. § (1) bekezdés b) pont],

p) vezeti az elektronikus letéti tárat.”

12. § A Kjtv. 57. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A választmány közjegyzõ tagjainak megbízatása
négy, a közjegyzõhelyettes tagoké két évre szól.”

13. § A Kjtv. a következõ 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § (1) A területi elnökség a mûködési vizsgálatot

hivatalból indítja meg és kijelöli a vizsgálatot lefolytató
kamarai tagokat.

(2) A területi elnökség a vizsgálat keretében a közjegy-
zõ irodájába beléphet, iratait, nyilvántartásait megtekint-
heti, azokról másolatot készíthet.

(3) A közjegyzõ köteles a vizsgálat lefolytatását elõse-
gíteni, a kamara felhívásában, határozatában foglaltakat
teljesíteni, a helyszíni vizsgálat lefolytatását lehetõvé
tenni.

(4) A területi elnökség a vizsgálat eredményét határo-
zattal állapítja meg.

(5) Ha a vizsgálat eredményeként a területi elnökség a
határozatban azt állapítja meg, hogy a közjegyzõ meg-
szegte a jogszabályban vagy a kamarai iránymutatásban
szereplõ kötelezettségeit

a) felhívja a közjegyzõt a jogszabályoknak megfelelõ
eljárásra, az elmulasztott intézkedések megtételére,

b) fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja ese-
tén feljelentést tesz a fegyelmi bíróság elnökénél.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti határozattal szem-
ben fellebbezésnek nincs helye.”

14. § A Kjtv. 81. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[Fegyelmi bíróként vagy vizsgálóbiztosként nem jár-

hat el]
„g) aki a 69/A. § szerinti vizsgálat lefolytatásában részt

vett.”

15. § A Kjtv. 114. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„114. § (1) A közjegyzõt és a közjegyzõhelyettest az or-
szágos elnök feljogosíthatja, hogy idegen nyelven készít-
sen közjegyzõi okiratot, ennek igazolására nyelvi jogosít-
ványt ad ki. Az országos elnök és az alkalmazásában álló
közjegyzõhelyettes nyelvi jogosítványát – az országos ka-
mara kérelmére – az igazságügyért felelõs miniszter adja
ki. A nyelvi jogosítvány számának a közjegyzõi okiratból
ki kell tûnnie.

(2) A nyelvi jogosítvánnyal rendelkezõ közjegyzõ az ok-
iratot a felek választása szerint egy – a nyelvi jogosítványban
szereplõ vagy magyar – nyelven készíti el és adja ki.
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(3) Az országos elnök a nyelvi jogosítványt akkor adja
ki, ha a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes a nyelvismere-
tét a nyelvi meghallgatáson megfelelõen igazolta, és köz-
jegyzõhelyettes esetén az alkalmazó közjegyzõ az adott
nyelvre nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik.

(4) A nyelvi jogosítvány iránti kérelmet a közjegyzõ
vagy közjegyzõhelyettes székhelye szerinti területi kama-
ra terjeszti fel az országos elnökhöz, aki a meghallgatást
követõen dönt a nyelvi jogosítvány kiadásáról.

(5) Ha a nyelvi jogosítvánnyal rendelkezõ közjegyzõhe-
lyettes közjegyzõi kinevezést kap, részére az adott nyelvre
a nyelvi jogosítványt ki kell adni.

(6) Az országos elnök a nyelvi jogosítványt visszavon-
ja, ha

a) a közjegyzõ szolgálati viszonya megszûnik, vagy a
közjegyzõhelyettest törölték a névjegyzékbõl,

b) a közjegyzõhelyettes olyan közjegyzõvel létesít
munkaviszonyt, aki nem rendelkezik az adott nyelvre
nyelvi jogosítvánnyal.”

16. § A Kjtv. 117. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A közjegyzõ az okirat készítéséhez e törvényben
meghatározott esetben segédszemélyek közremûködését
veszi igénybe. Segédszemély az ügyleti tanú, az azonossá-
gi tanú és a tolmács. A segédszemélyek azonosításánál az
ügyfélre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

17. § A Kjtv. 132. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a felet a közjegyzõi okirat elkészítésénél meg-
hatalmazott képviseli, a meghatalmazást közjegyzõi ok-
iratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a
fél aláírását közjegyzõ, bíróság, más hatóság vagy magyar
külképviseleti szerv hitelesítette.”

18. § A Kjtv. 137. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Nem kell hitelesítési záradékkal ellátni az elektro-
nikus okiratról készített kiadmányt és másolatot, ha az sé-
rülésmentes papír alapú okiratról készült és tartalmazza a
teljes okiratot, továbbá a közjegyzõ elektronikus aláírását
és az idõbélyegzõt.”

19. § A Kjtv. 145. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az óvás felvételekor a váltó vagy csekk birtokosa a
közjegyzõ jelenlétében hívja fel fizetésre a csekken vagy
váltón megjelölt fizetési helyen vagy a fizetésre kötelezett
székhelyén a fizetésre kötelezettet. Ha a fizetés meghiúsul,
a közjegyzõ ezt hitelesen írásban – az óvás felvételével –
tanúsítja.”

20. § (1) A Kjtv. 166. §-át megelõzõen a XII. fejezet cí-
mének helyébe a következõ cím lép:

„Közjegyzõi levéltár és elektronikus letéti tár”

(2) A Kjtv. a 171. §-t követõen a következõ 171/A. §-sal
egészül ki:

„171/A. § (1) A fél kérelmére a közjegyzõ az elektroni-
kus letéti tárban helyezi el a kérelemben megjelölt okirat
elektronikus hiteles másolatát. Az elektronikus letéti tár-
ban az elektronikus okiratot három évig kell õrizni. Az õr-
zési idõ a lejáratot megelõzõen külön kérelemre – legfel-
jebb hároméves idõtartammal – többször meghosszabbít-
ható, a hosszabbításra irányuló kérelem hiányában az
elektronikus másolatot törölni kell.

(2) A letéti tárból csak a letevõ fél vagy a 132. § szerinti
meghatalmazottja részére adható ki papír alapú vagy elekt-
ronikus másolat. A másolatot bármely közjegyzõ kiad-
hatja.”

21. § A Kjtv. 175. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a közjegyzõi okirat elkészítéséhez vagy a köz-
jegyzõ által közokiratba foglalt jognyilatkozat joghatásá-
nak kiváltásához bíróság vagy más hatóság eljárása szük-
séges, a közjegyzõ azt az eljárás lefolytatása végett hiva-
talból megkeresi. A közjegyzõ megkeresésére indult eljá-
rásban a közjegyzõt a közokiratban szereplõ fél vagy felek
képviselõjének jogállása illeti meg.”

22. § A Kjtv. 183. § c) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a 12. § (3) be-
kezdésében foglaltakon túl – rendelettel állapítsa meg]

„c) a közjegyzõi, közjegyzõjelölti és közjegyzõhelyet-
tesi névjegyzék vezetésével, továbbá a felsoroltak igazol-
ványának a névjegyzék adatai alapján történõ kiállításá-
val, az igazolvány tartalmi és formai követelményeivel,
valamint nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket,”

23. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
mellékletének VI. címe helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„VI. A hitelesítés illetéke

1. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha
jogszabály kivételt nem tesz:

a) másolat, kivonat vagy fordítás után oldalanként
100 forint;

b) iraton levõ aláírás után aláírásonként 500 forint.
2. Külföldi használatra szánt iraton levõ aláírásnak bár-

mely hatóság, bíróság vezetõje általi hitelesítése (közben-
sõ felülhitelesítése) esetében minden aláírás után 2000 fo-
rint; az ilyen hitelesítésnek miniszter általi felülhitelesítése
5000 forint.

3. E cím rendelkezései nem vonatkoznak a külföldi fel-
használásra szánt okiratoknak

a) a Konzuli Szolgálat,
b) a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara

általi felülhitelesítésére.
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4. Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt.
által végzett hitelesítés illetéke oldalanként 300 forint. Ezt
az illetéket kell fizetni a másodlat, a másolat és fénymáso-
lat hitelesítéséért is.

5. Illetékmentes: a Tv. 91–92. §-ában említett irat hite-
lesítése.”

24. § A konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. tör-
vény (a továbbiakban: Konztv.) 3. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Európai közösségi jogi aktus, nemzetközi szerzõ-
dés vagy viszonosság alapján magyar állampolgár érdek-
védelmét az Európai Unió tagállama is elláthatja, feltéve,
hogy azt a fogadó állam nem ellenzi. Európai közösségi
jogi aktus, nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság alap-
ján a magyar konzuli szolgálat ellátja az Európai Unió pol-
gárának érdekvédelmét, feltéve, hogy azt a fogadó állam
nem ellenzi.”

25. § (1) A Konztv. 15. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem
rendelkezik, a külföldön kiállított közokirat, illetõleg a
külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyzõ vagy köz-
hitelességgel felruházott más személy által hitelesített ma-
gánokirat magyarországi felhasználása céljából a konzuli
tisztviselõ felülhitelesítheti a fogadó állam hatóságának az
okiraton szereplõ aláírását és bélyegzõlenyomatát, feltéve,
hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzõmintájával rendel-
kezik.”

(2) A Konztv. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A felülhitelesítést meg kell tagadni, ha az okirat, az
azon szereplõ aláírás vagy bélyegzõ valódiságát, avagy a
kiállításra való jogosultságot illetõen kétely merül fel.”

26. § A Kjtv.
a) 24. § a) pontjában az „okirat kézhezvételének napjá-

tól” szövegrész helyébe a „határozatban foglalt naptól
kezdve”,

b) 31/A. § (3) bekezdésében a „gazdasági társaságokról
szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek” szövegrész helyébe a
„gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek”
szöveg lép.

27. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt ki-
vétellel – a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján
lép hatályba.

(2) Az 1–2. § és a 23. § 2008. szeptember 1-jén lép ha-
tályba.

(3) A 20. § 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. §-t és a 12. §-t e törvény hatálybalépését követõ
választáson megválasztott elnökségi, illetve választmányi
tagokra kell alkalmazni.

(5) A Kjtv. 31/F. § (4) bekezdés a) pontja és 49. §
g) pontja hatályát veszti.

(6) Ez a törvény 2012. január 1-jén a hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány rendeletei

A Kormány
54/2008. (III. 20.) Korm.

rendelete
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia

fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-a (1) bekezdésének l) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány a következõ-
ket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a Bt. 20. §-ának (2) bekezdése szerint
bányajáradék-fizetésre kötelezettekre terjed ki.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után
keletkezõ érték és a fizetendõ bányajáradék

meghatározása

2. §

(1) Szilárd ásványi nyersanyagok esetében
a) a kitermelt ásványi nyersanyag után keletkezõ érték

a bányatelket megállapító határozatban vagy egyéb ható-
sági engedélyben meghatározott ásványi nyersanyag kiter-
melt mennyiségének (m3) és az 1/a. mellékletben megjelölt
fajlagos értéknek (Ft/m3) ezer forintra kerekített szorzata
(E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének f)–h) pontja szerinti
százaléka.

(2) A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét az
egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kiterme-
lõ engedélyes bányamérési (geodéziai) módszerekkel
vagy egyéb alkalmas módon köteles meghatározni. A
meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell.
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Az engedélyes köteles a nyersanyag-kitermelés befeje-
zését követõ 60 napon belül az ásványi nyersanyag
mennyiségi változását geodéziai számítással (térfogatszá-
mítás) meghatározni, és az errõl szóló jelentést a bányafel-
ügyeletnek megküldeni.

(3) A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag
mennyiségét bányamérési (geodéziai) módszerekkel köte-
les meghatározni. Mélymûveléses bányaüzem esetén a ki-
termelt mennyiség meghatározása tömegméréssel is tör-
ténhet. A változást a bányamûvelési térképen fel kell tün-
tetni. Az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó
mennyiségi változását geodéziai felmérésen alapuló szá-
mítással (térfogatszámítás) meg kell határozni. A megha-
tározás eredményét bizonylatolni kell.

(4) A bányajáradék önbevallásokat a 2. melléklet szerin-
ti nyomtatványon kell megtenni.

3. §

(1) Energetikai célra hasznosított geotermikus energia
esetében

a) a kitermelt geotermikus energia után keletkezõ érték
a kitermelt legalább +30 °C-os hõmérsékletû energiahor-
dozóból kinyert energiamennyiségnek (GJ) és az 1/b. mel-
léklet B. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) A fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-ának (7) bekezdése szerinti százaléka.

(2) Az energetikai célra kinyert geotermikus energia
mennyiségét a vállalkozó köteles meghatározni. Ennek ér-
dekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó
kútfejen mért hõmérsékletét és mennyiségét (m3), valamint
az energiahordozó hõmérsékletét a kinyerésre szolgáló be-
rendezés kimeneti pontján.

(3) A bányajáradék önbevallásokat a 3/a. és a 3/b. mel-
léklet szerinti nyomtatványon kell megtenni.

4. §

(1) Kõolaj esetében
a) a kitermelt kõolaj mennyisége után keletkezõ érték a

kitermelt kõolaj mennyiségének (t) és az 1/b. melléklet
A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/t) ezer
forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja sze-
rinti százaléka.

(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt kõolaj
mennyiségét (t és m3) meghatározni és bizonylatolni.

(3) A bányajáradék önbevallásokat a 4/a. és a 4/b. mel-
léklet szerinti nyomtatványon kell megtenni.

5. §

(1) Az 1998. január 1. után termelésbe állított mezõkön
kitermelt szénhidrogén földgáz esetében

a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezõ érték
a kitermelt földgáz hõmennyiségének (GJ) és az 1/b. mel-
léklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a), c)–e) pontja sze-
rinti százaléka.

(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz
mennyiségét (E m3-ben) és hõmennyiségét (GJ-ban) meg-
határozni és bizonylatolni.

(3) A föld alatti gáztárolás kényszerû párnagáz lecseré-
lésébõl származó földgáz kitermelése, valamint az 1998.
január 1. után termelésbe állított mezõkön kitermelt föld-
gáz esetében az önbevallást az 5/a. és az 5/b. melléklet sze-
rinti nyomtatványokon kell megtenni.

6. §

(1) Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított mezõkön
kitermelt földgáz esetében

a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezõ érték
a kitermelt földgáz hõmennyiségének (GJ) és az 1/b. mel-
léklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/GJ) szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti
százaléka.

(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz
mennyiségét (E m3-ben) és hõmennyiségét (GJ-ban) meg-
határozni és bizonylatolni.

(3) Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított mezõkön
kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás
kényszerû párnagáz lecserélésébõl származó földgáz ki-
termelését), az önbevallást a 6/a. és a 6/b. melléklet szerinti
nyomtatványokon kell megtenni.

7. §

(1) Széndioxid földgáz esetében
a) a kitermelt széndioxid földgáz után keletkezõ érték a

kitermelt széndioxid mennyiségének (E m3) és az 1/b. mel-
léklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/E m3) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerinti
százaléka.
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(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt széndioxid
földgáz mennyiségét meghatározni és bizonylatolni.

(3) A bányajáradék önbevallásokat a 7. melléklet szerinti
nyomtatványon kell megtenni.

A bányajáradék bevallására és befizetésére vonatkozó
rendelkezések

8. §

(1) A bányajáradék önbevallást a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.)
4. §-ának (5) bekezdésében elõírt határidõre az e rendelet
mellékletei szerinti nyomtatványokon kell teljesíteni, és
egyidejûleg befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 301. §-ának (2) bekez-
désében meghatározott késedelmi kamatot számít fel.

(2) A bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál veze-
tett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajáradék
befizetés” elnevezésû számlára kell befizetni.

(3) A bányajáradék önbevallást a Bt. Vhr. 4. §-ának
(4) bekezdésében meghatározott kezdeti idõponttól akkor
is meg kell tenni, ha az adott idõszakban bányajáradék fi-
zetési kötelezettség nem keletkezett.

(4) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel
ásványi nyersanyagot kitermelõ vállalkozó köteles olyan
nyilvántartást vezetni, amelybõl megállapítható és ellen-
õrizhetõ egy adott idõszakra bevallott bányajáradék meg-
határozásának és megfizetésének jogszerûsége.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének

meghatározására vonatkozó belsõ szabályzatot,
b) az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyi-

ségi változását bemutató hites bányamérõ által ellenjegy-
zett geodéziai felmérésen alapuló számítást (térfogatszá-
mítást),

c) mérõmûszeres mennyiség meghatározás esetén a
mérõmûszer hitelesítését igazoló bizonylatot.

(5) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel
ásványi nyersanyagot kitermelõ vállalkozó köteles az (1)
és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bi-
zonylatokat 5 évig megõrizni.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba. Ezzel egyidejûleg a szilárd ásványi nyersanyagok
és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az ér-
ték számítására vonatkozó szabályoknak megállapításáról
szóló 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Ezt a rendeletet az alkalmazás tapasztalatai, az ásvá-
nyi nyersanyagok értékének módosítási igénye, valamint a
környezet védelmével és a természeti erõforrások fenntart-
ható használatával kapcsolatos szempontok alapján elsõ
esetben 2008. december 31-ig, azt követõen kétévenként
felül kell vizsgálni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

A szilárd ásványi nyersanyagok fajlagos értéke

Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása
Fajlagos érték

Ft/m3

0900 Szén

Feketeszén A Mecsek hegységben elõforduló liász korú széntelepek
függetlenül a települési mélységtõl

10 100

Barnaszén A Magyar Középhegység kréta, eocén és miocén korú
szénmedencéiben található széntelepek függetlenül a
települési mélységtõl

9 500

Lignit Valamennyi pannonkorú földes-fás széntelep 4 500

1300 Tõzeg-lápföld-lápimész

Tõzeg-lápföld-lápi-
mész

Álló- és folyóvizek lápjaiban keletkezett és keletkezõ
képzõdmények

1 500

4100 Agyag

Agyag, képlékeny
agyag

Valamennyi holocén, pleisztocén, pannon és miocén
korú természetes állapotban képlékeny, valamint
természetes állapotban nem képlékeny lösz és oligocén
tengeri agyag-agyagmárgák függetlenül vegyi és
ásványtani összetételüktõl

1 100



Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása
Fajlagos érték

Ft/m3

Tûz- és saválló agyag Másodlagos lelõhelyen keletkezett magas tûzállóságú
agyagos képzõdmények

4 700

Bentonitos agyag 50%-nál magasabb montmorillonit tartalmú kõzet 6 400

Kaolinos agyag A Tokaj hegység kaolinites nemesagyag képzõdményei 31 200

Illites agyag Füzérradvány környékén található magas káliumtartalmú
kaolinites nemesagyag képzõdmények

17 800

Gyógyiszap Gyógyászati célra alkalmas agyag (iszap) függetlenül a
származási helytõl és a kitermelésmódszertõl.

18 700

4200 Homok

Homok Laza törmelékes (0,02–2,0 mm szemnagyságú)
képzõdmények függetlenül kõzettani összetételüktõl és
osztályozottságuktól

870

Kvarchomok Másodlagos lelõhelyen található, jól osztályozott,
lényegileg kvarcszemcsékbõl álló pannonkorú
homokféleségek csekély 2% alatti
szennyezõanyag-tartalommal

1 900

4300 Kavics

Kavics 2,0 mm átmérõnél nagyobb szemcseméretû valamennyi
laza üledékes kõzet, függetlenül ásványtani
összetételüktõl és osztályozottságuktól

950

4400 Homokkõ

Kvarchomokkõ Zömmel kvarcanyagú és kovás kötõanyagú
képzõdmények

6 900

Tömbös homokkõ Zömmel kvarcanyagú és kovás kötõanyagú
képzõdmények a Balaton-felvidéken (Balatonrendes), a
Keszthelyi hegységben (Karmacs), Mecsek hegységben
(Budafa) és Üröm ezüsthegyi bányájában

6 500

Kaolinos homokkõ Sárisáp környéki alsóoligocén összletben található
áthalmozott agyagos kötõanyagú homokkövek

1 900

4500 Mészkõ

Tömör mészkõ Általában tengeri képzõdésû mezozoós és kainozoós
karbonátos üledékek a mészkõre jellemzõ vegyi és
ásványtani összetétellel

1 100

Puha (mállott) mészkõ Másodlagos folyamatok hatására különbözõ mértékû
mállást szenvedett karbonátos képzõdmények

1 900

Vastagpados mészkõ Idesorolandók a pleisztocén forrásmészkövek
(Budakeszi, Süttõ) és egyes jura és kréta mészkövek
(Piszke, Siklós, Tardos)

6 500

4600 Dolomit

Dolomit Cukorszövetû triász vegyi üledékek a dolomitokra
jellemzõ kémiai és ásványtani összetétellel

1 600

Porló dolomit Másodlagos folyamatok hatására elbontott
képzõdmények

1 400

Minõségi dolomit Pilisvörösvár környékén található nagytisztaságú és
tömött szövetû üledékes kõzetek

1 800

4700 Márga

Márga Észak-Gerecsében található márgás jellegû
képzõdmények függetlenül a felhasználási céltól

2 000

Leveles márga Üröm környékén található középsõ oligocén tömött
márgás képzõdmények

6 500

4800 Gipsz

Gipsz A perkupai terület gipszes-anhidrites képzõdményei 4 200

4900 Dácittufa

Dácittufa Savanyú és semleges kémizmusú vulkáni mûködéssel
kapcsolatos vulkáni törmelékes képzõdmények

6 200
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Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása
Fajlagos érték

Ft/m3

5100 Gránit

Gránit Mélységi magmás képzõdmények a gránitra jellemzõ
vegyi és ásványos összetétellel

4 500

Mállott gránit Tektonikus vagy exogén folyamatok eredményeképpen
különbözõ mértékben felaprózódott gránitféleség

1 000

5200 Diabáz

Diabáz A Bükk-hegység semleges kemizmusú vulkáni
képzõdményei

1 400

5300 Dácit

Dácit Semleges- savanyú kémizmusú vulkáni és szubvulkáni
finomszemcsés porfiros szövetû képzõdmények. (SiO2

tartalom 70–60% közötti, kõzetalkotó ásványok
csökkenõ mennyiségi sorrendben: Na-Ca-plagioklász,
biotit, amfiból, kvarc, kõzetüveg

2 500

5400 Bazalttufa

Bazalttufa Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó törmelékes
képzõdmények függetlenül vegyi és ásványos
összetételüktõl

1 500

5500 Bazalt

Bazalt Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó bázikus kiömlési
vulkáni képzõdmény

2 500

5600 Andezit

Andezit Semleges kémizmusú vulkáni és szubvulkáni
képzõdmények az andezitre jellemzõ vegyi és ásványos
összetétellel

1 500

Pados andezit Semleges kemizmusú vulkáni képzõdmények 1 700

5700 Riolit

Riolit Az Északi-középhegység savanyú vulkanikus kõzetei
vegyi és ásványos összetételtõl függetlenül

600

5800 Kovakõzet

Kvarcit Különbözõ folyamatokból képzõdõ, lényegileg
kovasavból álló képzõdmény

4 500

Kovaföld Kova-algákból keletkezett amorf kovasavas
képzõdmények a Mátra és Tokaj hegységben

5 700

5900 Riolittufa

Riolittufa Az Északi-középhegység, valamint Sárszentmiklós
miocén vulkanizmusához kapcsolódó törmelékes
képzõdmények függetlenül vegyi és ásványos
összetételüktõl

760

Zeolitos riolittufa Savanyú vulkanitokból hidrolites bomlás révén
keletkezett kõzetek

3 100

Horzsakõtufa (pumicit) Vulkáni kitöréssel kapcsolatos gõzök és gázok
expanziója által keletkezett horzsakõ törmelék némi
zeolit ásványtartalommal

3 100

6000 Zöldpala

Zöldpala Felszínre került gyengén átalakult (metamorf) paleozoós
képzõdmények

5 500

6200 Gneisz

Gneisz Felszínre került, erõsen átalakult (metamorf) paleozoós
képzõdmények

700

6900 Termálsó

Termálsó Vulkáni utómûködés hatására szulfátsókban
(linarit-alunit félék) gazdag különbözõ mértékben
átalakult riolit, trachit, andezit vagy dácit

4 200
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Kód ja Cso port Al cso port Az al cso por tok föld ta ni azo no sí tá sa
Faj la gos ér ték

Ft/m3

7000 Ká li tu fa

Ká li tu fa A To kaj-hegy ség szar ma ta korú vul ka niz mu sá hoz
kap cso ló dó ma gas ká li um tar tal mú ri o lit tu fa

3 300

7100 Al gi nit

Al gi nit Pula és Gér ce kör nyé kén is me re tes ma gas szer ves anyag
tar tal mú kõ ze tek (olaj pa la)

3 400

7200 Per lit

Per lit A To kaj-hegy ség ben ta lál ha tó ri o lit vul ka niz mus sal
kap cso la tos üve ges gyöngy sze rû kép zõd mé nyek

1 800

8100 Ba u xit

Ba u xit A Du nán tú li-kö zép hegy ség va la mennyi kré ta idõ sza ki
böh mi tes – hid rar gil li tes üle dé kes te le pei füg get le nül
azok mi nõ sé gé tõl

17 800

8500 Man gán érc

Kar bo ná tos man gán érc Az úr kú ti elõ for du lás jura üle dé kes ere de tû man gán
te le pei füg get le nül a mi nõ ség tõl

38 200

9500 Urán-oxid és egyéb ra di o ak t ív in ter me di er ter mék

Urán-oxid és egyéb
ra dio ak tív in ter me di er
ter mék

Fel szí ni üzem ben a bá nya víz bõl, il let ve a per ko lá ci ó val
együtt ki nyert urán-oxid, il let ve egyéb urán sók

4 000 Ft/kg

0000 Med dõ há nyó ból nyert nyers anya gok

Med dõ há nyó ból 
nyert
nyers anya gok

Az or szág egész te rü le tén elõ for du ló bá nyá sza ti, mély épí té si vagy egyéb
te vé keny ség bõl szár ma zó és med dõ há nyó ban tá rolt ve gyes ás vá nyi nyers anya gok
Ab ban az eset ben, ha föld ta ni szak vé le mény alá tá maszt ja, hogy a ki ter melt
med dõ há nyó anyag a je len mel lék let ben sze rep lõ nyers anya got 60%-nál ki sebb
mennyi ség ben tar tal maz za.
Ab ban az eset ben, ami kor a ki ter melt med dõ há nyó anyag a je len mel lék let ben
sze rep lõ nyers anya got leg alább 60%-ban tar tal maz za, az adott nyersanyagnál
megjelölt fajlagos értéket kell alkalmazni

550

1/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

A fluidum ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értéke

A. Fluidum nyersanyagok

Kód
Nyers anyag 
meg ne ve zé se

A nyers anyag föld ta ni azo no sí tá sa Faj la gos ér ték

9010 Kõ olaj A föld fel szí ne alatt elõ for du ló ál ta lá ban sö tét bar na, bar nás fe ke te
(zöld ár nya la tú) fo lyé kony vagy fél szi lárd hal maz ál la po tú, víz nél
ki sebb tér fo gat sû rû sé gû, vi szony lag sok illó anya got tar tal ma zó,
fõ leg szén hid ro gé nek bõl álló elegy, amely ben a hid ro gén és
szén ato mok mo le ku la szer ke ze te igen vál to za tos. Ál ta lá ban
ta lál ha tó ben ne kén-, nit ro gén- vagy oxi génve gyü let, nyom ele mek
és némi víz. A kõ olaj tar tal maz hat gázt, fo lyé kony vagy szi lárd
hal maz ál la po tú össze te võ ket az olaj típusától (minõségétõl), illetve
a nyomás és hõmérsékleti körülményektõl függõen.

119 420 X k – K1× I Ft/t,
ahol a

k
p d

p d
=

´ ´

´ ´
1 1

0 0

7 55

7 55

,

,

9020 Kon ven ci o ná lis
el já rás sal ter melt
szén hid ro gén
földgáz

Olyan 30 tér fo gat%-nál ki sebb inert gáz tar tal mú szén hid ro gén gáz,
amely nor mál po ro zi tá sú és per me a bi li tá sú re zer vo ár-kõ ze tek ben
gáz fá zis ban vagy kõ olaj ban old va (ol dott gáz) for dul elõ és
ha gyo má nyos technológiával kitermelhetõ.

2034 X k – K2× 
I Ft/GJ,
ahol a

k
p d

p d
=

´ ´

´ ´
1 1

0 0

7 55

7 55

,

,
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Kód
Nyers anyag 
meg ne ve zé se

A nyers anyag föld ta ni azo no sí tá sa Faj la gos ér ték

9040 Ma gas inert gáz
tar tal mú
szén hid ro gén
föld gáz

Olyan kon ven ci o ná lis szén hid ro gén föld gáz, amely nek inert gáz
tar tal ma el éri vagy meg ha lad ja a 30 térfogat%-ot.

2034 X k – K2× I Ft/GJ,
ahol a

k
p xd

p d
=

´

´ ´
1 1

0 0

7 55

7 55

,

,

9030 Nem
kon ven ci o ná lis
el já rás sal ter melt
szén hid ro gén
földgáz

Olyan szén hid ro gén föld gáz, amely el tér a ha gyo má nyo san
csap dá zó dott vagy kõ olaj ban ol dott szén hid ro gén gáz tól. A
re zer vo ár na gyon ala csony per me a bi li tá sú, ha gyo má nyos
tech no ló gi á val nem ter mel he tõ (ha té kony sti mu lá ció szük sé ges),
il let ve ki nye ré se nö velt ha té kony sá gú el já rá so kat igé nyel. A nem
kon ven ci o ná lis szén hid ro gén föld gáz le het: me den ce köz pon tú gáz,
szénhez kötött metán, illetve szénbányászati metán.

2034 × k – K2× l Ft/GJ
ahol a

k
p d

p d
=

´ ´

´ ´
1 1

0 0

7 55

7 55

,

,

9400 Szén di oxid
föld gáz

Olyan föld gáz, amely nek a CO2 tar tal ma leg alább 60% 3 200 Ft/Em3

p1 = a Platt’s Cru de Oil Mar ket Wire Brent (Dtd) be val lá si idõ szak (hó nap) napi ára i nak (USD/bbl) szám ta ni
átlaga

p0 = a Platt’s Cru de Oil Mar ket Wire Brent (Dtd) 2007. de cem ber hó nap napi ára i nak (USD/bbl) szám ta ni át la ga
7,55 = USD/bbl ár és az USD/t ár vi szony szá ma

d1 = az MNB de vi za ár fo lya ma i nak be val lá si idõ szak ra (hó nap) vo nat ko zó szám ta ni átlaga Ft/USD

d0 = az MNB de vi za ár fo lya ma i nak 2007. de cem ber hó nap ra vo nat ko zó szám ta ni átlaga Ft/USD

K1 = faj la gos elõ ké szí té si költ ség 10 000 Ft/t

K2 = faj la gos elõ ké szí té si költ ség 80 Ft/GJ

I = kor rek ci ós té nye zõ éven ként az elõ zõ évi ipa ri – élel mi szer ipar nél kü li – bel föl di ér té ke sí tés ár in de xé vel nö -
vek szik. Az I értéke 2008. évben 1,06

A bá nya vál lal ko zó a bá nya já ra dék ön be val lás sal egy ide jû leg kö te les az MBFH-nak meg kül de ni a faj la gos ér ték meg -
ha tá ro zá sát alá tá masz tó szá mí tá si anya go kat.

B. Geotermikus energia

Kód Meg ne ve zés Föld ta ni azo no sí tás
Faj la gos 

ér ték Ft/GJ

Geo ter mi kus ener gia: A föld ké reg bel sõ ener gi á ja, amely ener ge ti kai cél lal hasz no sít ha tó. A geo ter mi kus ener gia a leg alább 
+30 °C hõ mér sék le tû fo lyé kony vagy gáz hal maz ál la po tú anya gok köz ve tí té sé vel (geo ter mi kus ener gia hor do zók), 
ezek köz vet len föld ké reg bõl  való ki ter me lé sé vel vagy recirkuláltatásával nyert energia.
2100 Geo ter mi kus

ener gia hor do zó
ki ter me lé sé vel nyert
geo ter mi kus energia

Azon geo ter mi kus ener gia, amely nek ki nye ré se a leg alább +30 °C-os
geo ter mi kus ener gia hor do zó köz vet len ki ter me lé sé vel jár együtt.

1650

2200 Hõ köz ve tí tõ anyag
re cir ku lá ci ó já val
nyert geo ter mi kus
energia

Azon geo ter mi kus ener gia, amely nek ki nye ré se hõ köz ve tí tõ anyag nak 
a föld ké reg ben tör té nõ re cir ku lál ta tá sá val történik.

325
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2. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez
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2008/46.szám
Adatlap beérkezési id pontja:  

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI  HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
szilárd ásványi nyersanyag 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
Vállalkozó   

 3. Címe:���� MBFH azonosító  5. Bevallási  ���� év �� hó �� naptól 
száma:       id szak    ���� év �� hó �� napig 
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

                  
     Ásványi nyersanyag         

Kitermel hely  
megnevezése 

Bányászati
mód kódja megnevezése kódja 

Kitermelt 
mennyiség 

(m3)

Fajlagos érték  
(Ft/m3)

Bányajáradék 
vetítési alapja 

(E Ft) 

Bányajáradék 
%

Bányajáradék  
értéke
(E Ft) 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.=10.×11./1000 13. 14.=12.×13./100 
                  
                  
                  
                  
Összesen:         
         
 15.  Név, telefonszám: 

 16.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!

P. H. 

.....................................……...... 
aláírás
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Kitöltési segédlet

„Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag” nyomtatványhoz 

1.  (6. oszlophoz)  Bányatelek védnév, vagy egyéb hatósági engedélyben meghatározott kitermel hely. 
2.  (7. oszlophoz)  Bányászati mód kódja: 

 külfejtés: 1 
 mélym velés: 2 

3.  (8. és 9. oszlophoz)  Az ásványi nyersanyag megnevezése, kódja: az e rendelet 1/a. számú mellékletében meghatározott megnevezés és kód. 
4.  (10. oszlophoz)  Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
5.  (11. oszlophoz)  Fajlagos érték: az e rendelet 1/a. számú mellékletében meghatározott érték. 
6. (13. oszlophoz)  Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének c), d), e) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott   

 százalék. 
7.  (14. oszlophoz)  A bevallandó bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 
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Adatlap beérkezési id pontja:  

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL           (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
geotermikus energia vízkitermelés esetén 

1. Vállalkozó megnevezése: 2.
Vállalkozó  

3. Címe: ���� MBFH azonosító 5. Bevallási  ���� év �� hó �� naptól 

száma: id szak    ���� év �� hó �� napig 
����

4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

H mérséklet °C-ban       

Kitermel hely 
megnevezése 

Energia-
hordozó  
térfogata  

m3

kútfejen 
h cserél
kimenetén 

t/2 °C Kinyert  
energia

mennyisége
GJ-ban 

Fajlagos 
érték
Ft/GJ

Bányajáradék 
vetítési alapja 

E Ft-ban 

Bányajáradék 
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9. 10.=(8.–9.)/2 11.=7.×10.× 0,004186 12. 13.=11.× 
12./1000 

14. 15.=13.× 14./100 

          
          
Összesen: 

           

18. Név, telefonszám: 

19. Dátum: év hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás geotermikus energia vízkitermelés esetén” nyomtatványhoz

 1.  (8. oszlophoz)  A kútfejen °C-ban mért h mérséklete. 
  2.  (10. oszlophoz)  A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 
  3.  (12. oszlophoz)  Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. 
 4.  (14. oszlophoz)  Bányajáradék %: a Bt. 20. §-ának (7) bekezdése szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék  
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Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
geotermikus energia h közvetít  anyag recirkuláltatása esetén

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási  ���� év �� hó �� naptól 
 száma:  id szak    ���� év�� hó �� napig 
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

     H mérséklet °C-ban               

 Kitermel hely 
megnevezése 

 Energia-  
hordozó  
térfogata  

m3

 kútfejen 
 h cserél
kimenetén 

 t/2 °C 
 Fajh
GJ/m3×
°C

 Kinyert energia  
mennyisége

GJ-ban 

 Fajlagos 
érték
Ft/GJ

 Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

 Bányajáradék 
%-ban 

 Bányajáradék  
E Ft-ban 

 6.  7.  8.  9. 10.=(8.–9.)/2.  11. 12.=7.×10.×11.  13.  14.=12. × 13./1000  15. 16.=14. × 15./100 

                      
                      
           
                      
 Összesen: 

 18.  Név, telefonszám: 

 19.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!

P. H. 

...................................... 

aláírás
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Kitöltési segédlet

„Bányajáradék önbevallás geotermikus energia h közvetít  anyag recirkuláltatása esetén” nyomtatványhoz

1. (7. oszlophoz) A recirkuláltatott h közvetít  anyagnak a h cserél  bemenete el tt m3-ben mért térfogata. 
2. (8. oszlophoz) A recirkuláltatott h közvetít  anyag kútfejen °C-ban mért h mérséklete. 
3. (9. oszlophoz) A recirkuláltatott h közvetít  anyagnak a h cserél  kimenetén °C-ban mért h mérséklete. 
4. (10. oszlophoz) A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 

5. (11. oszlophoz)  A recirkuláltatott anyag fajh je GJ/m3 × °C-ban kifejezve. 
6. (13. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott érték. 
7. (15. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. § (7) bekezdés szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez ) megnevezése Kitermelt mennyiség tonnában és m3-ben

6. 7.

 Összesen: 

 8.  Név, telefonszám: 

 9.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!

P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj” nyomtatványhoz

1. (7. oszlophoz) A bevallási id szakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj mennyisége tonnában és m3-ben kifejezve. 



4/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

2168
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2008/46.szám
Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  
tonna, m3

Fajlagos érték 
Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék 
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj” nyomtatványhoz

 1.  (7. oszlophoz)  Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
 2.  (8. oszlophoz)  Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. 
 3.  (10. oszlophoz)  Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
 4.  (11. oszlophoz)  A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 



5/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

2008/46.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2169
Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz

(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó 
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez ) megnevezése Kitermelt mennyiség E m3-ben és GJ-ban 

6. 7.

 Összesen: 

 8.  Név, telefonszám: 

 9.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz” 

nyomtatványhoz
(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után.) 

1. (7. oszlophoz) A bevallási id szakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz mennyisége E m3-ben és GJ-ban 
kifejezve. 



5/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez
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Adatlap beérkezési id pontja: 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL           (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
szénhidrogén földgáz 

(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz nélkül.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  

E m3-ben és GJ-ban 
Fajlagos érték 

Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék  
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás szénhidrogén földgáz” nyomtatványhoz

(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz nélkül.) 

1. (7. oszlophoz) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
2. (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. 
3. (10. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz

(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez ) megnevezése Kitermelt mennyiség E m3-ben és GJ-ban 

6. 7.

 Összesen: 

 8.  Név, telefonszám: 

 9.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz” 

nyomtatványhoz
(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után.) 

1. (7. oszlophoz) A bevallási id szakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz mennyisége E m3-ben és GJ-ban 
kifejezve. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL            (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
Szénhidrogén földgáz 

(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz nélkül.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe:   MBFH azonosító  5. Bevallási id szak:  év  hó  
 száma:   

   

 4. Pénzforgalmi jelz szám: - -  

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  

E m3-ben és GJ-ban 
Fajlagos érték 

Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék  
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás szénhidrogén” nyomtatványhoz

(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz nélkül.) 

 1.  (7. oszlophoz) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
 2.  (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott érték. 
 3.  (10. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
 4.  (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL           (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
Széndioxid földgáz 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe:   MBFH azonosító  5. Bevallási id szak:  év  hó  
 száma:   

   

 4. Pénzforgalmi jelz szám: - -  

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  
E m3-ben

Fajlagos érték 

Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék  
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás széndioxid földgáz” nyomtatványhoz

 1.  (7. oszlophoz) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
 2.  (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott érték. 
 3.  (10. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
 4.  (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
11/2008. (III. 20.) EüM

rendelete

a területi védõnõi ellátásról szóló 
49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény 97. §-ának b) pont já ban és az egész ség ügy rõl szó ló
1997. évi CLIV. tör vény 247. §-a (2) be kez dé sé nek
f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi 
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A te rü le ti vé dõ nõi el lá tás ról szó ló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM ren de let 7. szá mú mel lék le té nek „– Vá ran dós
anya gon do zá si könyv Eng.sz.: 550/97/Eü.Min” sora he -
lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„– Vá ran dós anya gon do zá si könyv C.3341-39 r.sz.”

2. §

(1) Ez a ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pését kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
8/2008. (III. 20.) OKM

rendelete

az alapfokú mûvészetoktatási intézmények
támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 22. pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a költ ség ve té si tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé sé re és a 31.  §-a (1) be kez dé sé nek

a) pont já ra – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el já ró ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró pénz ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré se mel lett a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tá mo ga tást
a) a he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár -

su lá sok (a továb biak ban: he lyi ön kor mány za tok),
b) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem

ál la mi in téz mény fenn tar tói – ide ért ve a költ ség ve té si tör -
vény 31.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé sé ben
meg ha tá ro zott fenn tar tó kat – (a továb biak ban: köz ok ta tá si 
hu mán szol gál ta tók), és

c) a köz ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó köz pon ti költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
[az a)–c) pont alat ti ak együtt: fenn tar tók] igé nyel he tik.

A költségvetési tör vény 5. számú mellékletének
22. pontjában foglalt – 2008. január 1-jétõl

augusztus 31-ig irányadó – feltételek szerinti
támogatás igénylési és elosztási szabályai

2.  §

(1) A fenn tar tó tá mo ga tá si igényt nyújt hat be az ál ta la
fenn tar tott alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben ok ta -
tott – a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kt.) 1. szá mú mel lék let II. rész A nor ma -
tív hoz zá já ru lás meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve he tõ
gyer mek-, ta nu lói lét szám meg ál la pí tá sa cím 1. c) pont já -
ban meg ha tá ro zott, he lyi ön kor mány za tok ese té ben 2007.
ok tó ber 1-jei, köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz ok ta -
tá si in téz ményt fenn tar tó köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben 2008. feb -
ruár 1-jei – ta nu ló lét szá ma után.

(2) A tá mo ga tá si igé nyek el bí rá lá sa so rán elõnyt él vez nek:
a) azon alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek, ame -

lyek ren del kez nek a köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és
mi nõ ség fej lesz té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let
(a továb biak ban: R.) 14/B.  §-ának (2) vagy (3) be kez dé sé -
ben fog lalt mi nõ sí tés sel, vagy az R. 13.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben fog lalt elõ mi nõ sí tés sel, ezen be lül a „Ki vá ló ra

2174 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/46. szám



minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” elõny-
ben részesül a „Minõsített alapfokú mûvészetoktatási
intézmény”-hez, a „Minõsített alapfokú mûvészetoktatási
intézmény” pedig a csak elõminõsítéssel, vagy elõminõsí-
téssel sem rendelkezõ intézményhez képest,

b) azon alapfokú mûvészetoktatási intézmények, ame-
lyekben a Kt. 117. §-ának (2) bekezdése szerint a térítési
díj fizetése alól mentes hátrányos helyzetû tanulók aránya
az intézményben vagy az alapfokú mûvészetoktatási intéz-
ményegységben a többi tanulóhoz viszonyítva meghaladja
a tizenöt százalékot,

c) azon alapfokú mûvészetoktatási intézmények, ame-
lyek székhelye vagy telephelye a kedvezményezett térsé-
gek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rende-
let 2. és 3. számú mellékletében felsorolt kistérségek vala-
melyikében található.

(3) A támogatást a fenntartók e rendelet 1. és 2. számú
mellékletében foglalt adatlapokon igényelhetik. A kitöltött
adatlaphoz csatolni kell:

a) az R. 14/B. §-ának (2) vagy (3) bekezdésében foglalt
minõsítéssel rendelkezõ alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mények fenntartóinak a Szakmai Minõsítõ Testületnek az
intézmény értékelésérõl szóló értesítését,

b) az R. 14/B. §-ának (2) vagy (3) bekezdésében foglalt
minõsítéssel nem rendelkezõ alapfokú mûvészetoktatási
intézmények fenntartóinak egy intézményi fejlesztési ter-
vet, amely tartalmazza a minõsítés megszerzése érdekében
tervezett intézkedéseket, illetve a támogatás e célra történõ
felhasználására vonatkozó terveket, és amennyiben a
minõsítési eljárást kezdeményezték, a Szakmai Minõsítõ
Testületnek az intézmény értékelésérõl szóló értesítését,
továbbá amennyiben elõminõsítéssel rendelkeznek, a
Szakmai Minõsítõ Testület errõl szóló értesítését,

c) az alapfokú mûvészetoktatásban részt vevõk tanulói
azonosító számairól készített listát.

(4) A támogatás az alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mény mûködtetésére, fejlesztésre, ezen belül elsõsorban
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében
az alapfokú mûvészetoktatási intézmények számára meg-
határozott kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelésjegy-
zékben foglalt eszközök és felszerelések beszerzésére,
ezen jegyzékben szereplõ meglévõ eszközök cseréjére
használható fel. Nem minõsített alapfokú mûvészetokta-
tási intézmények esetében a támogatás kizárólag a minõsí-
tés megszerzése érdekében szükséges, a (3) bekezdésben
foglalt intézményi fejlesztési tervben szereplõ beszerzé-
sekre és költségekre fordítható.

A költségvetési törvény 5. számú mellékletének
22. pontjában foglalt – 2008. szeptember 1-jétõl
irányadó – feltételek szerinti támogatás igénylési

és elosztási szabályai

3. §

(1) A fenntartó támogatási igényt nyújthat be az általa
fenntartott, az R. 14/B. §-ának (2) vagy (3) bekezdésében
foglalt minõsítéssel rendelkezõ alapfokú mûvészetoktatási
intézményben oktatott – a Kt. 1. számú melléklet II. rész
A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe
vehetõ gyermek-, tanulói létszám megállapítása cím
1. c) pontjában meghatározott 2007. október 1-jei, közok-
tatási humánszolgáltatók és közoktatási intézményt fenn-
tartó központi költségvetési szervként mûködõ felsõokta-
tási intézmények esetében 2008. február 1-jei – tanulólét-
száma után.

(2) A támogatást a 2. §-ban szereplõ támogatással egy-
idejûleg, e rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglalt
adatlapok egy alkalommal, az 5. § (1) bekezdésében meg-
határozott példányszámban történõ kitöltésével lehet igé-
nyelni.

(3) A támogatás az alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mény mûködtetésére, fejlesztésére, ezen belül elsõsorban
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében
az alapfokú mûvészetoktatási intézmények számára meg-
határozott kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelésjegy-
zékben foglalt eszközök és felszerelések beszerzésére,
ezen jegyzékben szereplõ meglévõ eszközök cseréjére
használható fel.

Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

4. §

(1) Ha a nevelési-oktatási intézmény helyi önkormány-
zat fenntartásában mûködik, a pályázathoz csatolni kell
a jegyzõ, fõjegyzõ nyilatkozatát arról, hogy a képviselõ-
testület, közgyûlés elfogadta az önkormányzati intézke-
dési, illetve fejlesztési tervet és az önkormányzati minõ-
ségirányítási programot, meghatározva a gyermekek,
tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket, a
gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát
(a továbbiakban együtt: esélyegyenlõséget szolgáló intéz-
kedések). E rendelkezéseket önkormányzati társulások
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben,
valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes tár-
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sulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy
személy adja ki.

(2) A nyilatkozatoknak ki kell terjedni arra is, hogy az
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések az óvodai neve-
lési programba, illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai
programba történõ beépítését azok jóváhagyásával kap-
csolatos eljárás során vizsgálták.

(3) Ha a jegyzõ, fõjegyzõ, a társulási tanács elnöke
a nyilatkozatot megfelelõ döntés hiányában nem vagy nem
a meghatározott tartalommal tudja kiadni, a pályázathoz
csatolni kell az arról szóló nyilatkozatot, hogy elkészítik a
gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézke-
déseket, megjelölve, hogy a képviselõ-testület, a közgyû-
lés, társulási tanács melyik ülésén tárgyalja azt, illetve
elvégzik a nevelési programok, pedagógiai programok
esélyegyenlõségi szempontból történõ felülvizsgálatát.

(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény nem önkormány-
zati fenntartásban mûködik, a pályázatok elbírálása során
elõnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amelyhez csa-
tolják a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy az esélyegyen-
lõséget szolgáló intézkedéseket az általa fenntartott óvoda
nevelési programja, iskola, kollégium pedagógiai program
tartalmazza, illetve annak vállalását, hogy beépítik azokat.

(5) A testületi, fenntartói hatáskörbe tartozó esély-
egyenlõséget szolgáló intézkedésekrõl szóló döntéseket
2008. július 31-éig lehet meghozni, a döntések alapján
a nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai
programok felülvizsgálatát és fenntartói jóváhagyását
2008. december 31-éig lehet elvégezni.

(6) Az 1. § a) pontja szerinti fenntartó esetében az
e §-ban meghatározott, a 3. számú melléklet szerinti nyilat-
kozat hiányában a pályázat érdemben nem bírálható el.

(7) Az e §-ban meghatározott nyilatkozat benyújtása an-
nak tudomásul vételét is jelenti, hogy valótlan nyilatkozat
esetén, vagy a nyilatkozatban vállaltak nem teljesítése ese-
tén – e tény feltárását követõ évben – a helyi önkormány-
zat által az éves költségvetési törvény 5. számú mellékleté-
ben foglalt elõirányzatok igénybevételére benyújtott bár-
milyen közoktatási célú pályázatot érdemi elbírálás nélkül
el kell utasítani.

Közös rendelkezések

5. §

(1) Az e rendeletben foglalt pályázati és támogatási igé-
nyeket

a) a helyi önkormányzatok – az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. §-ának (3) bekezdése alapján – a Magyar Állam-
kincstár Regionális Igazgatóságai megyei szervezeti egy-
ségéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) egy eredeti és két,
a fenntartó által hitelesített másolati példányban postai

úton és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelõ Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatás-
kezelõ) honlapján található erre a célra kialakított elektro-
nikus rendszeren keresztül,

b) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költ-
ségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények az
OKM Támogatáskezelõ részére egy eredeti és két, a fenn-
tartó által hitelesített másolati példányban postai úton,
valamint csak az adatlapot az OKM Támogatáskezelõ
honlapján található, erre a célra kialakított elektronikus
rendszeren keresztül

2008. április 15-ig nyújthatják be (postára adás dátuma).

(2) Mindkét támogatási cél esetében – helyi önkor-
mányzatok kivételével – mellékelni kell a nyilatkozatot
arról, hogy a pályázónak nincs 60 napon túl lejárt köztarto-
zása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

(3) Az e rendeletben meghatározott határidõn túl be-
nyújtott igények érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül-
nek. A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, a
közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az
OKM Támogatáskezelõ – a határidõig benyújtott – igé-
nyek feldolgozása során szükség esetén a beérkezéstõl
számított öt napon belül, nyolc napos határidõvel hiány-
pótlásra, módosításra hívja fel a támogatást igénylõt és a
felülvizsgálat során az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerint
jár el. Amennyiben az 1. § b)–c) pontja szerinti a fenntartó
a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen telje-
síti azt, az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt
elutasítja, és errõl a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
keretében értesíti a fenntartót és az OKM-et.

(4) Az Igazgatóság a támogatási igényeket – az Áht.
64/B. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárását követõen az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. §-ának (3) bekezdésben
foglaltakra is tekintettel – egy eredeti és a két másolati pél-
dányban 2008. május 5-ig továbbítja az OKM Támogatás-
kezelõ részére.

(5) Az OKM Támogatáskezelõ a benyújtott igények
e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelését meg-
vizsgálja, és ezt követõen legalább két fõs szakértõi vizs-
gálatukról gondoskodik. A támogatási igény megalapo-
zottságát vizsgáló szakértõ kizárólag az Országos szakér-
tõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szak-
értõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl,
valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004.
(XI. 13.) OM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében felsorolt
szakterületek szakértõje lehet. Az OKM Támogatáskezelõ
a feldolgozott igénybejelentések és a szakértõi vizsgálat
eredménye alapján elkészített összesítõ jelentését helyi
önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók és köz-
ponti költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intéz-
mények szerinti bontásban, összesítve, papír alapon és
elektronikus formában 2008. június 20-ig megküldi az
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Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
OKM) részére.

(6) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelõ alapfokú mûvészetoktatási intézmények fenn-
tartói között, a nem minõsített intézmények esetében az
intézményi fejlesztési terv szakértõi értékelése alapján, az
érintett intézmények tanulóinak a 2. § (2) bekezdésében
meghatározott elõnyben részesítési szempontok szerinti
súlyozott létszáma alapulvételével kerül elosztásra. Az
egy tanulóra jutó támogatás összegére és a támogatásban
részesíthetõ fenntartók körére vonatkozóan az OKM,
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: ÖTM) és az R. 10. §-ának (4) bekezdésé-
ben foglalt Szakmai Minõsítõ Testület delegáltjaiból álló
öttagú döntés-elõkészítõ bizottság – az OKM Támogatás-
kezelõ, mint lebonyolító szervezet közremûködésével –
2008. június 30-ig tesz javaslatot az oktatási és kulturális
miniszternek. A döntés-elõkészítõ bizottságba három
tagot az OKM, egy tagot az ÖTM, egy tagot a Szakmai
Minõsítõ Testület jelöl.

(7) A támogatásban részesülõ fenntartókról és a támo-
gatás összegérõl a (6) bekezdésben foglalt bizottság javas-
lata alapján az oktatási és kulturális miniszter dönt. A dön-
tés eredményérõl minden igénylõt levélben értesíteni kell,
illetve a kedvezményezettek megnevezését és az elnyert
támogatási összeget az OKM honlapján közzé kell tenni.

(8) A támogatásban részesített önkormányzatok össze-
sített adatait a 2. § és a 3. § szerinti keretekre vonatkozóan
külön-külön az OKM 2008. július 31-ig utalványozás cél-
jából az önkormányzat KSH kódjának, (településtípus nél-
küli) megnevezésének és az ezer forintra kerekített támo-
gatási összeg feltüntetésével megküldi papír alapon és
elektronikus formában is az ÖTM részére. A január 1-jétõl
augusztus 31-ig meghatározott szabályok szerinti keretbõl
a támogatás folyósításáról az ÖTM utalványozása alapján
a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében
2008. augusztus 25-ig egy összegben intézkedik, a szep-
tember 1-jétõl megnyíló keretbõl a támogatás folyósítása
szeptember 25-tõl négy egyenlõ részletben történik.

(9) A támogatásban részesített közoktatási humánszol-
gáltatók egy összegû finanszírozásához a fedezetet az
OKM az Igazgatóság részére a 2. § és a 3. § szerinti kere-
tekhez kapcsolódó támogatások tekintetében együttesen
2008. szeptember 5-ig a kiutaláshoz szükséges kerettel
együtt a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. al-
cím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgál-
tatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzata terhére bizto-
sítja.

(10) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõ-
oktatási intézmények számára az e rendelet alapján meg-
ítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségve-
tési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcso-
port „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat
terhére gondoskodik.

(11) A támogatásban részesülõ közoktatási humánszol-
gáltatók részére a támogatás csak akkor utalható, ha a tá-
mogatási összeg elnyerésérõl szóló értesítés kézhezvételé-
tõl számított nyolc napon belül az OKM Támogatáskezelõ
részére megküldik az alábbi dokumentumokat:

a) – egyházak kivételével – a fenntartó létezését iga-
zoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cég-
kivonatot,

b) a fenntartó képviselõjének aláírási címpéldányát,
c) azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazást.

(12) Amennyiben a támogatási igény benyújtását vagy
elnyerését követõen az igényléssel érintett intézményt a
Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak
értelmében a fenntartó átszervezi, vagy fenntartóváltás
következik be, a pályázó ezt a tényt az átszervezésrõl vagy
a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalá-
tól számított nyolc napon belül az oktatási és kulturális mi-
niszternek jelzi. A tájékoztatással egyidejûleg jelezni kell
azt is, hogy az elnyert, illetve megpályázott támogatási
összeg felhasználását az intézményátszervezésre, illetve
fenntartóváltásra tekintettel hogyan tervezi megvalósítani
a pályázó. Jogutód nélküli megszûnés esetén a pályázati
összegnek a megszûnést megelõzõen fel nem használt
részérõl a pályázó köteles lemondani. Minden egyéb eset-
ben kizárólag a pályázati célra, a pályázattal érintett intéz-
mény jogutód intézményében kell felhasználni a támoga-
tást. Fenntartóváltás esetében, amennyiben a jövõben
önkormányzati társulás tartja fenn az intézményt, a meg-
állapodásban megnevezett gesztor önkormányzat használ-
hatja fel azt a támogatást, amelyre korábban az intézmény
elõzõ fenntartója lett volna jogosult, feltéve, ha az igénylés
feltételei ezen új intézmény esetében is fennállnak. Átszer-
vezés és fenntartóváltás esetében a jogutód és a jogelõd
intézmény fenntartói közösen számolnak el a támogatás
felhasználásáról.

(13) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználá-
sáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a min-
denkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes
önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ
analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval
kell alátámasztani. A támogatásnak a tárgyév december
31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2009.
június 30-áig lehet felhasználni és a 2009. évi beszámoló
keretében és rendje szerint kell a támogatással elszámolni.
Az Áht. 64/B. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint, ha a
támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormány-
zat jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meg-
haladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatás
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor az OKM
Támogatáskezelõ egyidejû értesítése mellett

a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖTM-nél
haladéktalanul köteles lemondani a jogtalanul igénybe vett
összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra
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kerül a következõ havi (de még tárgyévi) nettósításban,
és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül az elõ-
irányzat,

b) év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a
többletigénybevétel elszámolása.

(14) A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támo-
gatások elszámolása a 2008. évi támogatásaikról történõ
elszámolás keretében, a kötött felhasználású támogatások
elszámolásait tartalmazó ûrlapon történik. Az itt kimuta-
tott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál és intézmé-
nyeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani. Ha a támogatást vagy
annak egy részét a közoktatási humánszolgáltató jogosu-
latlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra hasz-
nálta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: Vhr.) nem állami, nem önkormányzati
intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támoga-
tásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó rendel-
kezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a Vhr.
16. §-ának (3) bekezdésére.

(15) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõ-
oktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszá-
molása és ellenõrzése a Vhr. 17/C. §-ában foglaltak szerint
történik. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál,
illetve az intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartá-
sokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha
a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette
igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve
a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támo-

gatást vett igénybe, vagy a támogatások igényléshez valót-
lan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktala-
nul köteles lemondani és a támogatást visszafizetni az
OKM számára.

(16) A támogatás céljának szakmai megvalósulását az
OKM Támogatáskezelõ a helyszínen is jogosult ellen-
õrizni 2009. december 31-ig. Az OKM Támogatáskezelõ
az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenõrzést írásban kez-
deményezi. Az OKM Támogatáskezelõ honlapján
(www.okmt.hu) 2008 októberétõl megtalálható az elszá-
moláshoz, monitoringhoz szükséges indikátor táblázat.
Amennyiben legkésõbb az ott megadott határidõig az
OKM Támogatáskezelõhöz elektronikus úton nem érkezik
meg a hiánytalanul kitöltött indikátor táblázat, úgy a támo-
gatott a 2009. évre vonatkozóan elveszíti a támogatási
jogosultságát.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, és 2009. július 31-én hatályát veszti.

(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények támoga-
tása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
szóló 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2009. január 1-jén
hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelethez

F E N N T A R T Ó I A D A T L A P

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve:

Címe: Polgármester/képviselõ neve:

Adószám:

KSH kód*:

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám: - -

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma,
vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)1:

Dátum:

P. H.

..........................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

– az 5. § (2) bekezdés szerint a nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatok-
kal rendelkezik,

– a 4. §-ban meghatározott, 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.

* Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja
1 A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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Beküldendõ egy eredeti és két hitelesített másolati példányban postai
úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a MÁK illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ
Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Alapfokú mûvészetoktatás támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles



2. számú melléklet a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelethez

F E N N T A R T Ó I Ö S S Z E S Í T Õ A D A T L A P

A költségvetési törvény 5. számú melléklet 22. pontja szerinti elõirányzat igényléséhez

Fenntartó neve:

Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve* OM azonosító

A pályázattal érintett
intézmény (székhely)

pontos címe (település,
irányítószám, utca,

házszám)

A pályázattal érintett
intézmény minõsítése

A pályázattal érintett
intézmény/intéz-

ményegység*
tanulóinak létszáma**

A pályázattal érintett
intézmény/intéz-
ményegység*

hátrányos helyzetû
tanulóinak létszáma**

Intézmény 1

Intézmény 2

Intézmény 3

Intézmény 4

Intézmény 5

* Többcélú intézmény esetén csak az alapfokú mûvészetoktatási intézményegységre vonatkozó adatok.
** A Kt. 1. számú melléklet II. rész A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehetõ gyermek-, tanulói létszám megállapítása cím 1. c) pont-

jában meghatározott 2007. október 1-jei létszám.

Dátum: ...............................................

P. H.

................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell 1 eredeti és 2 példány másolatban:
a) az R. 14/B. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt minõsítéssel rendelkezõ alapfokú mûvészetoktatási intézmények

fenntartóinak a Szakmai Minõsítõ Testület értékelésérõl szóló értesítést,
b) az R. 14/B. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt minõsítéssel nem rendelkezõ alapfokú mûvészetoktatási intézmé-

nyek fenntartóinak egy intézményi fejlesztési tervet, amely tartalmazza a minõsítés megszerzése érdekében tervezett in-
tézkedéseket, illetve a támogatás e célra történõ felhasználására vonatkozó terveket, és amennyiben a minõsítési eljárást
kezdeményezték, a Szakmai Minõsítõ Testület értékelésérõl szóló értesítést, továbbá amennyiben elõminõsítéssel ren-
delkeznek a Szakmai Minõsítõ Testület errõl szóló értesítését,

c) a tanulói azonosító számokról készített listát.
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3. számú melléklet a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelethez

A) NYILATKOZAT

Alulírott ....................................... jegyzõ/fõjegyzõ/társulási tanács elnöke (a nem kívánt rész törlendõ) nyilatkozom
arról, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ..... számú
határozatával elfogadta a Kt. 85. § (4) bekezdésében meghatározott önkormányzati intézkedési tervet/a Kt. 88. § (1) be-
kezdésében meghatározott megyei fejlesztési tervet, amely tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedése-
ket/a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedések az önkormányzati intézkedési tervbe/megyei fejlesz-
tési tervbe beépítésre kerülnek a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács ..................................... (dátum) ülésén.
(A nem kívánt rész törlendõ.)

Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések beépítését az óvodai nevelési programba, illetve iskolai, kollégiumi
pedagógiai programba, azok jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során – a jogszabályban meghatározottak szerint –
a fenntartó vizsgálta/a nevelési programba, illetve a pedagógiai programba az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint beépítésre kerülnek. (A nem kívánt rész
törlendõ.)

Jelen nyilatkozat a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelettel meghirdetett pályázat mellékletét képezi.

Kelt: ..................................................

............................................................
fenntartó képviselõje

B) NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................................ nem állami nem önkormányzati intézményfenntartó nyi-
latkozom arról, hogy a ....................................... fenntartásában mûködõ .......................................................... neve-
lési-oktatási intézmény nevelési, ill. pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedése-
ket/a nevelési programba, illetve a pedagógiai programba az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések a 8/2008.
(III. 20.) OKM rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint beépítésre kerülnek. (A nem kívánt rész törlen-
dõ.)

Jelen nyilatkozat a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelettel meghirdetett pályázat mellékletét képezi.

Kelt: ........................................................

............................................................
fenntartó képviselõje
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
25/2008. (III. 20.) OGY

határozata
a Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselõinek 

és tagjainak megválasztásáról  szóló 
13/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról*

A Ká bí tó szer ügyi ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és
tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló 13/2007. (III. 7.) OGY
ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

dr. Hoff mann Ró zsa he lyett

Mór ing Jó zsef At ti lát

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 

 

Az Országgyûlés
26/2008. (III. 20.) OGY

határozata
az Állami Számvevõszék alelnökeit jelölõ eseti

bizottság felállításáról  szóló 
27/2006. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról**

Az Ál la mi Szám ve võ szék al el nö ke it je lö lõ ese ti bi zott -
ság fel ál lí tá sá ról  szóló 27/2006. (VI. 27.) OGY ha tá ro zat
4. pont ja a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Or szág gyû lés

Kel ler Lász ló he lyett

dr. Ké ke si Ti bort

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 

Az Országgyûlés
27/2008. (III. 20.) OGY

határozata
a magyar tudomány helyzetérõl 2003–2004 

és a magyar tudomány helyzetérõl 2005–2006  szóló
beszámolók elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a ma gyar tu do mány hely ze té rõl  szóló
be szá mo ló kat el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
28/2008. (III. 20.) OGY

határozata
az Új Tulajdonosi Programról**

1. A pol gá ro so dás ál la mi ösz tön zé se nem ze ti ér dek: az
or szág si ke re a pol gá rai gya ra po dá sán alap szik. A pol gá -
ro so dás ösz tön zé se ér de ké ben az Or szág gyû lés fel ké ri a
Kor mányt, hogy 2008. áp ri lis 30-ig dol goz zon ki rész le tes
prog ra mot az ál la mi tu laj don egyes ele me i nek ma gán tu laj -
don ba adá sá ra, hogy ez zel még a több sé gi ál la mi tu laj don -
ban ma ra dó vál la la tok gaz dál ko dá sá ban is új ér de kelt ség,
a tu laj do nos pol gár fe le lõs sé ge je len jen meg.
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2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy az Új Tu -
laj do no si Prog ram ki dol go zá sa so rán biz to sít sa, hogy a le -
he tõ leg szé le sebb kör ve hes sen részt a prog ram ban, az ál -
lam tu laj do ná ból min den ki egy sé ges el vek sze rint ré sze -
sül hes sen, a ked vez mé nyek kel min den ki egy for ma
eséllyel él hes sen, a fe le lõs tu laj don lás él mé nyét mi nél töb -
ben ta pasz tal has sák meg. Az Új Tu laj do no si Prog ram
meg va ló su lá sa so rán biz to sí ta ni kell a tu laj don szer zés tel -
jes át lát ha tó sá gát, a köz va gyon nal való fe le lõs gaz dál ko -
dás kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé sét.

3. Az Új Tu laj do no si Prog ram vég re haj tá sá nak el len -
õr zé sé re az Or szág gyû lés ese ti bi zott sá got hoz lét re.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
29/2008. (III. 20.) OGY

határozata

a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról*

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an nak
Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl szó ló
2007. évi LX. tör vény 3. § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja az e ha tá ro zat mel lék le tét
ké pe zõ, 2008–2025. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó Nem ze ti
Ég haj lat vál to zá si Stra té gi át.

2. E ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 
 

2008–2025 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jövő időben”
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Összefoglaló 
 
Előzmények, a Stratégia fontossága 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 3. §-ának ren-
delkezése írja elő. A nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban, első alkalommal a 2008−2025 
időszakra kell kidolgozni az éghajlatváltozási stratégiát. A NÉS célkitűzéseit – a kétévenként kidolgozásra 
kerülő – Nemzeti Éghajlatváltozási Programok fogják megvalósítani. A NÉS illeszkedik a kormány által az 
1054/2007. (VII. 9.) Korm. határozatban elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiához is.  

Az éghajlatváltozás a magyar társadalmat, nemzetgazdaságot fenyegető, cselekvésre kényszerítő 
kockázat. A sokoldalú elemzések alapján az elkövetkező évtizedekben várhatóan jelentős mértékben 
megváltozó hőmérséklet- és csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsőséges 
időjárási jelenségek erősödése és gyakoriságuk növekedése veszélyezteti természeti értékeinket, vizeinket, 
az élővilágot, erdőinket, a mezőgazdasági terméshozamokat, építményeinket, lakókörnyezetünket, a 
lakosság egészségét és életminőségét egyaránt. Az ENSZ egyik tudóscsoportja azt állapította meg, hogy a 
klímaváltozás a biológiai sokszínűségre, azaz az élővilág fajgazdagságára gyakorolt hatása szempontjából 
Magyarország Európa egyik legsérülékenyebb országa. 

A NÉS tudományos megalapozását „A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok”  VAHAVA 
(VÁltozás – HAtás – VÁlaszok) néven ismert kutatási projekt adja.  
 
Lényegi elemek 

A NÉS Magyarország középtávú klímapolitikájának három fő cselekvési irányát jelöli ki: 

1)  az uniós és nemzetközi követelményeknek megfelelően intézkedéseket irányoz elő, az 
éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése, és növekedésének megelőzése 
érdekében. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését az összes energiafelhasználás 
csökkentésével együtt kell megvalósítani, úgy, hogy a termelés és fogyasztás szerkezetének 
egésze a kevésbé anyag- és energia-igényes irányba változzon; 

2)  a már elkerülhetetlen éghajlatváltozás kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági hatásai elleni 
védekezésnek, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodóképesség javításának 
legfontosabb elemeit tartalmazza; valamint  

3) az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítását és a klímatudatosság erősítését. 

A NÉS kiemelten ágazatközi és össztársadalmi keretrendszer, minden gazdasági ágazatot és 
társadalmi csoportot érint. Ezért a vonatkozó stratégiai célokat, feladatokat minden szektor (és tárca) 
tevékenységébe integrálni kell. 

 
A NÉS a következő szerkezetben válaszolja meg a legfontosabb kérdéseket 

1.  A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK KERETEI 

Hogyan változott az éghajlat a múltban?  
Föld légkörének összetétele és éghajlata mindig változott. Az elmúlt évmilliók alatt hidegebb és 

melegebb időszakok követték egymást, aminek okai között egyaránt megtaláljuk bolygónk Nap körüli 
pályájának ingadozásait, új növényfajok elterjedését, de a nagy vulkánkitöréseket is. Az iparosodás időszaka 
óta, de különösen az elmúlt évtizedekben azonban az éghajlat az elmúlt 650 ezer évben nem tapasztalt 
ütemben melegszik, amely összefügg az ipari forradalom óta egyre növekvő fosszilis tüzelőanyag 
felhasználás nyomán felszabaduló szén-dioxid légkörbe jutásával. A mind gyakoribbá váló forró, aszályos 
nyarak és enyhe telek, a világszerte tapasztalt rendkívüli időjárási események egy globális mértékben 
veszélyes folyamat tünetei.  
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Biztosan az ember okozza-e változásokat?  
A tudományos közösség megállapítása szerint a 20. század második felében végbement mintegy fél 

Celsius fokos melegedés nagy valószínűséggel emberi eredetű, s gyakorlatilag kizárható, hogy ez a 
környezetünk állapotában végbement természeti eredetű ingadozás. Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület legújabb jelentése minden korábbinál egyértelműbben fogalmaz e tekintetben, azaz nagy 
bizonyossággal kijelenthető, hogy az ember természet átalakító, sokszor káros tevékenysége a Föld 
klimatikus rendszerét is elérte.  
Hogyan alakulhat az éghajlat a jövőben?  

A világgazdasági és társadalmi fejlődését, valamint a földi éghajlat érzékenységét számításba véve a 
tudományos közösség értékelése szerint 1,1−6,4°C közötti mértékben várható 2100-ra a melegedés (az 
előző évszázad végéhez képest).  

Hazánkban az átlaghőmérséklet emelkedése mellett a következő évtizedekre az éves csapadék átlagos 
mennyiségének csökkenése és a csapadékeloszlás átrendeződése (több csapadék télen, kevesebb nyáron) 
várható, továbbá a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése. A 
csapadék utánpótlás, a felszíni és felszín alatti vizek helyzete (minőség, mennyiség) lesz a legkritikusabb 
kérdés. Globális szinten a változások hatására régiónként nagyon eltérő mértékű gazdasági visszaesés, és 
az egyre kevésbé élhető területekről való elvándorlás jelentős megnövekedése várható.  

2. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS MÉRSÉKLÉSE 

Kell-e a kibocsátásokat mérsékelni?  

Az éghajlat változása a Föld különböző térségeit eltérő módon érintik. A földi átlaghőmérséklet 2°C-ot 
meghaladó emelkedésének azonban olyan elhúzódó, illetve ugrásszerű következményei lehetnek, amelyek 
minden ország számára hátrányosak, s amelyeket később már nem lehet visszafordítani. A NÉS 
elkészítésekor még nem ismert, hogy az uniós cél teljesítéséből Magyarországnak milyen mértékben kell 
kivennie részét. Az EU kötelezettség vállalásának függvényében a magyarországi üvegházhatású 
gázkibocsátások szabályozási, illetve csökkentési céljai a jelenlegi előzetes becslések alapján a 
következőképpen alakulhatnak 2025-re, a NÉS időtávjának végére vonatkozóan: 

• az EU 20 százalékos egyoldalú kibocsátás-csökkentési vállalása esetén: 16−25 százalékos 
csökkentés az 1990-es kibocsátási szinthez képest. 

• 30 százalékos feltételes EU csökkentési cél esetén: 27−34 százalékos csökkentés az 1990-es 
kibocsátási szinthez képest. 

Mindkét csökkentési cél esetén megvizsgálandó, hogy melyek a leginkább költséghatékony technológiák 
a csökkentés elérésére. Mindkét csökkentési cél esetén az EU új közösségi szabályozásaival és a 
2014−2020 közötti időszakra szóló kohéziós politikájának jelentős változásával számolunk a klímavédelmi 
intézkedések közösségi támogatása szempontjából, ahogy ezt az EU Bizottság Zöld Könyve is előre jelzi.  
Időben cselekszünk-e?  

Az általánosan elfogadott tudományos álláspont szerint az „utolsó” pillanatban vagyunk a veszélyes 
éghajlatváltozás elkerüléséhez, ahhoz, hogy a földi átlaghőmérséklet 2°C-ot meghaladó emelkedését 
elkerülhessük. Ahhoz, hogy ezt 50 százalékos valószínűséggel elérjük, a globális üvegházhatású gáz 
kibocsátásokat el kell kezdeni csökkenteni. Mindemellett, már ekkora átlagos hőmérsékletemelkedés is 
jelentős ökológiai és társadalmi-gazdasági következményekkel fog járni, de talán még nem lesznek a 
változások visszafordíthatatlanul károsak. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a földi átlaghőmérséklet  
2°C-ot elérő vagy meghaladó emelkedése után megnő a visszafordíthatatlan klímaváltozás valószínűsége. 
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3. ALKALMAZKODÁS A VÁLTOZÓ ÉGHAJLATHOZ 

Kell-e az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni?  
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, mivel már a múltbeli üvegházhatású gáz 

kibocsátások miatt jelenleg és a jövőben is számolni kell hatásokkal. Az eltérő mértékű jövőbeli 
klímaváltozási forgatókönyvek eltérő alkalmazkodási stratégiákat követelnek meg. Ezekhez a stratégiákhoz 
alapvető a megváltozott éghajlatra vonatkozó részletes forgatókönyvek ismerete. 

Az éghajlatváltozás kapcsán minden környezeti feltétel változik, amelyhez az egész társadalomnak 
alkalmazkodnia kell. Ennek során strukturális változásokat kell végrehajtani a termelés és fogyasztás és az 
infrastruktúrák átalakítása területén. Ilyen „területek” lehetnek: a vízkészletek; vizes területek, az 
ökoszisztémák; a biológiai sokféleség, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és a halászat; az energia és 
közlekedés; a turizmus és a pihenés; a vagyonbiztosítás és az emberi egészség.  

4. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA 

Kormányzati feladatok és társadalmi feladatok 
A NÉS a 2008−2025-ig tartó időszakra szól, a tennivalókat a nemzetközi kötelezettségvállalások 

figyelembevételével jelöli meg. A kormány a NÉS elfogadását követően két évvel, majd ezt követően 
ötévente végez felülvizsgálatot. A kormány a NÉS végrehajtása érdekében Nemzeti Éghajlatváltozási 
Programot (NÉP) fogad el, amely két évre érvényes.  

A társadalom különböző szereplői részére eltérő eszközök állnak rendelkezésre, de fontos, hogy az 
egyes érintettek egymással összefogva, az erőfeszítéseket összehangolva segítsék elő a stratégiában 
rögzített célok megvalósítását. A táblázat az egyes érintett szereplők részére rendelkezésre álló eszközöket 
mutatja be: 

Állami szervek 

• megfelelő jogi-gazdasági szabályozó rendszer kialakítása;  
• támogatási rendszerek felülvizsgálata, átalakítása;  
• a társadalom szemléletformálásának erősítése, előtérbe helyezése, 

példamutatás; 

Régiók • klímaváltozás hatásait is figyelembevevő területfejlesztési program és 
koncepció összeállítása; 

Lakosság  

• fogyasztás, anyag- és energiafelhasználás csökkentése, hatékonyabbá tétele;  
• életmódváltás; 
• klímabarát közlekedés;  
• az éghajlatváltozással kapcsolatos tájékoztatás folyamatos figyelemmel 

kísérése; 

Civil szervezetek 

• a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folyamatos fenntartása 
az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban; 

• a döntéshozók munkájában való részvétel, társadalmi ellenőrzés; 
• társadalom mozgósítása, akciók indítása; 

Helyi közösségek, 
önkormányzatok, 
egyházak 

• példamutatás; 
• információk-tapasztalatok cseréje; 

Üzleti szektor 

• anyag- és energiafogyasztás csökkentése a hatékonyság növelésével 
párhuzamosan; 

• vállalatok működésének klímabaráttá tétele; 
• termékek, szolgáltatás, vállalati profil zöldítése; 
• klímabarát kutatások és fejlesztések, klíma innováció; 
• társadalmi felelősségvállalás az éghajlatvédelem érdekében; 

Média • a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folyamatos fenntartása 
az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban. 

0.1. táblázat – A társadalom különböző szereplői és rendelkezésre álló eszközök 
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Költségek és hasznok, gazdasági és társadalmi hatások 
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia nem szükségszerűen csökkenti, hanem növeli hazánk fejlődési 

képességét, mivel a nemzetközi gazdasági környezet megváltozása várható, ahol egy ország gazdasági, 
társadalmi sikerességét már a társadalom és gazdaság „karbon-intenzitása” is erősen befolyásolja. A 
klímaváltozás elleni védekezés más, pozitív járulékos hasznokat is eredményezhet, pl. csökkennek egyéb 
légszennyező-anyag kibocsátások, „tisztábbá” teszi a gazdaságot. A kibocsátások mérséklése és az 
alkalmazkodás új munkahelyeket teremhet a környezeti iparban, az energetikában, a mezőgazdaságban, a 
közlekedésben, építőiparban stb.  

A Zöld Beruházási Rendszerből (ZBR) származó bevételek elsősorban a lakossági és közintézményi 
szektorban megvalósuló, meglévő épületek energiahatékonyságának növelését célzó programokat, 
beruházásokat fognak finanszírozni. A 2008−2012 közti működése alatt a ZBR várható éves bevétele 
elérheti az évi 7,5 Mrd Ft-ot. Ehhez adódhat még hozzá az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében 
térítés ellenében kiosztott egységekből származó bevétel, mely évente várhatóan 3,3–3,7 Mrd Ft. Alacsony 
beruházási igényű, nettó pénzügyi hasznot jelentő intézkedések kötelezővé tétele a lakosságnál akár 30 Mrd 
Ft éves megtakarítást is eredményezhet az elért kisebb energiafogyasztás miatt. A KEOP mintegy 110 Mrd 
forintot tartalmaz zöld energetikai jellegű fejlesztésekre. Átlagosan 25% támogatási igénynél 440 Mrd Ft 
teljes beruházási összeggel lehet számolni csak a KEOP által finanszírozott területeken 2013-ig.  

Az alkalmazkodás területén az egészségügyi felkészüléstől egészen a Vásárhelyi Terv megvalósításáig, 
a Homokhátság sivatagosodását gátló, a térséget érintő népességmegtartó intézkedések megtételéig, 
alternatív közlekedési módok bevezetéséig, a mezőgazdasági termelés szárazság tűrési kapacitásának a 
növelésétől a településrendezési megoldásokig sok olyan intézkedés van, amelynek sokrétű céljai egymást 
erősítik, és a fejlesztési igényük az összes jövedelemtulajdonost tekintve több százmilliárd Ft, ugyanakkor az 
elkerült kár összege hasonló évenkénti mértékű.  

Az Európai Bizottság 2007-ben nyilvánosságra hozott energia-klíma csomag részeként hatáselemzést 
végzett a 2020-ra vonatkozó kibocsátás-csökkentési költségek nagyságrendjét vizsgálva. Az elemzések 
alapján levonható az a következtetés, hogy a cselekvés elhalasztásának költségei mindig magasabbak, mint 
az időben történő, összehangolt cselekvésé. A jelenlegi kibocsátás-csökkentés, az alkalmazkodás költségei 
alacsonyabbak, mint a 2012 után tett hasonló intézkedéseké, vagy ha Magyarország kibocsátási egységeket 
vásárolna a későbbiekben. 

A NÉS intézkedései nemcsak makrogazdasági hasznokkal járnak, hanem jelentős megtakarításokat 
tesz lehetővé a lakosságnak az energiafogyasztás területén, mindezeken túl erősíti a társadalmi kohéziót, 
fokozza a lakosság biztonságérzetét és elősegíti a fenntarthatóságot.  

 
A megvalósítás nyomonkövetése 

A NÉS, majd az ennek alapján elkészítendő Nemzeti Éghajlatváltozási Programok végrehajtásának 
nyomon követéséhez és az intézkedések eredményeinek méréséhez részletesen ki kell dolgozni egy 
mutatórendszert, amely különösen jól alkalmazható a kibocsátás-csökkentés esetében, de érdemes olyan 
mutatókat is bevezetni, melyek a gazdaság klímahatékonyságát vagy a szén-dioxid-csökkentés mértékét 
mutatják be (pl. GDP egységre jutó üvegházhatású gázkibocsátás; egy főre jutó kibocsátás; 
energiaintenzitás stb.). 

A program kidolgozását, illetve megvalósítását a kormányon belül a környezetvédelemért felelős tárca 
koordinálja, munkáját az érintett tárcák bevonásával együtt végzi. A Kormány évente beszámol az 
Országgyűlésnek a NÉS végrehajtásának helyzetéről.  
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Bevezetés 

 
„Mert a világ siet s most kerül dülőre:  
Érdemesek vagyunk életre s jövőre?"  

Ady Endre 
 
Már elkezdődött… Elkezdődtek azok a globális folyamatok, melyek az emberiség eddigi pazarló 

életmódja miatt megváltoztatják Földünk éghajlatát. Ha a világ eseményeit tekintjük, azt látjuk, hogy 
növekszik az éghajlatváltozással összefüggő természeti katasztrófák (árvizek, aszály, erdőtüzek stb.) 
száma. Magyarországon is megszaporodtak a szélsőséges időjárási események. Az utóbbi évek eddig nem 
tapasztalt szélsőségeket, szokatlan időjárási viszonyokat hoztak, elpusztítva ezzel a termés jelentős 
hányadát, károkat okozva az infrastruktúrában, vagyoni javakban, nem ritkán veszélyeztetve az emberek 
személyi biztonságát és egészségét.  

A tudomány képviselői eltérő álláspontot képviselnek abban a tekintetben, hogy mikor és milyen 
mértékben fognak felgyorsulni ezek a globális jelenségek. Ám abban mind a tudós társadalom, mind a 
döntéshozók, mind a lakosság egyetért, hogy nincs idő az esélyeket latolgatni. Cselekedni kell, méghozzá 
minél előbb. Addig, amíg van rá valós esély, hogy a kezelhetetlent elkerüljük. 

A kialakult helyzetért – eltérő mértékben ugyan –, de az egész emberiség felelős. Függetlenül attól, hogy 
Magyarország kibocsátásai világviszonylatban mekkora mértéket öltenek, elengedhetetlenül fontos, hogy 
hazánk is megtegye a szükséges lépéseket. Már csak azért is, mert a Kárpát-medence fokozottan 
sérülékenynek minősül: ami globális értelemben 2°C hőmérséklet emelkedést jelent, az hazánkban 3–4°C 
emelkedést okozhat.  

Az éghajlatváltozás felfokozott üteme a társadalom minden rétegét érinti, sújtja. Kihat – többek között – 
a gazdaságra, a közlekedésre, a mezőgazdaságra, az egészségügyre, a vízügyre, az épített környezetre és 
még hosszan sorolhatnánk. Éppen ezért a szükséges teendők megtételében mindenkinek ki kell vennie a 
részét.  

Mind a központilag tervezett intézkedések, mind pedig az alulról jövő kezdeményezések fontosak ahhoz, 
hogy életünk szinte minden területét érintő klímaváltozás kockázatai és hatásai elleni küzdelemnek valódi 
esélye legyen. 

A klímavédelmet a Magyar Köztársaság Országgyűlése és Kormánya napjaink sürgető, megoldandó 
kérdésének tekinti. Ezért fogadta el a Parlament a 2007. évi LX. törvényt, mely előírja a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia megalkotását. A Stratégia a 2008–2025 közötti időszakra tervezett intézkedések 
kereteit fogalmazza meg. A konkrét intézkedéseket a 2 éves időszakokra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási 
Programok fogják tartalmazni.  

A bemutatott stratégia nem előzmények nélküli. Számos kormányzati szerv, tudós, civil szervezet 
szakértőinek munkáját hasznosítja. A cél, hogy a meglévő kormányzati intézkedések megfelelő összhangja 
és a társadalom valamennyi rétegének mozgósítása együttesen az éghajlatvédelem irányába hasson. A 
Stratégia megvalósítása csak akkor lesz sikeres, ha minden szereplő, minden érintett figyelembe fogja venni 
a klímavédelem szempontjait napi és hosszabb távú döntései során. Amikor a hétköznapokban nem a 
személygépkocsi kényelmét választjuk, amikor takarékosan bánunk az energiával és a többi erőforrással, 
amikor fogyasztásunk során végiggondoljuk, hogy választásainkkal mekkora energiatöbbletet, 
hulladéktöbbletet okozunk. Amikor eljut az egyes ember oda, hogy nem úgy tekint a világra, mint egy 
végtelen, erőforrásokban kifogyhatatlan, kiaknázható tárgyra, hanem úgy, hogy próbálja mérsékelni 
fogyasztását, kibocsátását és értékelni a Föld által nyújtott javakat.  
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1. A stratégia kidolgozásának keretei 
 

„... aki javítani akar az emberiség sorsán, annak vállalnia kell némi kockázatot."  
Örkény István  

 
A tudósok döntő része egyetért abban, hogy ha a Földön az átlaghőmérséklet 2°C-nál nagyobb 

mértékben emelkedik az 1700-as évekhez képest, akkor annak következményeként – többek között − súlyos 
regionális víz- és élelmiszerellátási feszültségek jelennek meg. A különböző hatásvizsgálatok, modellek azt 
is előrevetítik, hogy a felmelegedéssel megnő a kockázata olyan változásoknak, amelyek 
visszafordíthatatlanok, így például a növény- és állatfajok gyorsuló mértékű kihalása. Ez a tudományos 
egyetértés az alapja a magyar éghajlat-politikának is, amelynek fő szempontjait, összefüggéseit tartalmazza 
a NÉS. 

A globális felmelegedésre, a klímaváltozásra Magyarországnak is választ kell adnia, mégpedig kettős 
célrendszer alapján. Egyrészt a klímaváltozást erősítő hatások csökkentését kell elérni, másrészt a már 
elkerülhetetlen hatásokra kell felkészülni. 

1.1 Az éghajlatváltozás tudományos magyarázata 

Az éghajlat mind a földtörténeti korok folyamán, mind az emberiség története során, így napjainkban is 
folyamatosan változik. Milliárd éves skálán a földi éghajlat természetes változékonyságát a Föld Nap körüli 
pályájának csillagászati ciklusai, a Földet elérő napsugárzás erősségének változása, a légkör összetétele, a 
kontinensvándorlás és a vulkanikus tevékenység határozza meg. Az utóbbi 200−300 évben azonban az 
emberiség is képessé vált arra, hogy különböző tevékenységeivel számottevően befolyásolja az éghajlati 
rendszert helyben, regionálisan és világszinten egyaránt. 

A Föld hőmérsékletét a Napból érkező és a Föld felszínéről a világűrbe távozó sugárzási energia 
egyensúlya határozza meg. A légkörben egyes gázok a Napból érkező rövid hullámhosszú sugárzást 
akadálytalanul átengedik, de a földfelszín felől érkező hosszúhullámú sugárzást elnyelik. Ettől az alsó légkör 
felmelegszik, s ezek is hősugarakat bocsátanak ki magukból, vagyis ezáltal a talaj közelében tartják a 
meleget. A jelenséget az 1.1. ábra szemlélteti. 

 
1.1. ábra – Az üvegházhatás egyszerűsített folyamata – Forrás: IPCC 4. értékelő jelentés, 2007 
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Az üvegházhatás természetes folyamat, amely nélkül a földi átlaghőmérséklet 33°C-kal lenne 
alacsonyabb. A legfőbb természetes üvegházhatású gáz a vízgőz (H2O), a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4) 
és a dinitrogén-oxid (N2O). A legnagyobb mértékben a vízgőz járul hozzá az üvegházhatáshoz, de a légköri 
tartózkodási ideje nagyon rövid, körülbelül 10 nap. Mennyiségét leginkább a természetes folyamatok, 
valamint a légkör hőmérséklete határozza meg.  

Ezzel szemben a másik három gáz légköri tartózkodási ideje viszonylag hosszú (10–200 év), a be- és 
kikerülési arányukat és így légköri koncentrációjukat az emberi tevékenységek jobban meghatározzák. Az 
ipari forradalom óta az emberiség fosszilis tüzelőanyag-felhasználása és a fokozódó mezőgazdasági 
termelés növelte az összes, hosszú tartózkodási idejű üvegházhatású gázkibocsátást. Az egyes ipari 
tevékenységek a fent említett természetes üvegházhatású gázok mellett mesterséges üvegház-hatású 
gázokat is kibocsát, ilyenek például a fluorozott szénhidrogének (HFC-134a), a perfluor-karbonok (HFC-23) 
és a kén-hexafluorid (SF6). Minden üvegházhatású gáz különböző mértékben járul hozzá a globális 
felmelegedéshez sugárzási tulajdonságától, molekuláris tömegétől és légköri tartózkodási idejétől függően. 
Az üvegházhatású gázok légköri tartózkodási idejét, illetve üvegházhatásának mértékét az 1.1. táblázat 
mutatja be.  

GWP 
különböző időskálán 

Üvegházhatású gáz Tartózko-
dási idő (év) 

20 éves 100 éves 500 éves 
CO2 változó 1 1 1 
CH4 10,8 67 23 6,9 
N2O 114 291 298 153 

HFC-134a 14 3830 1430 435 

HFC-23 270 12000 14800 12200 
SF6 3200 16300 22800 32600 

 
       1.1. táblázat – Az üvegházhatású gázok légtérben való tartózkodási ideje, légköri  
       felmelegítő képessége (GWP) – Forrás: IPCC 4. értékelő jelentés, 2007 

 
Az emberi tevékenység más módon is hatással van az éghajlatra. Az energiatermelés, az ipar és a 

közlekedés egyaránt forrásai a légkörben lebegő kisebb, nagyobb úgynevezett aeroszol részecskéknek. 
Ezekről a részecskékről a bejövő napsugárzás egy része visszaverődik a világűr felé, s így hűtő hatást 
fejthetnek ki. Befolyásuk fontos lehet az erősen szennyezett területeken, de az üvegházhatású gázokkal 
ellentétben, nem halmozódnak fel a légkörben, mert vagy a gravitáció, illetve a leszálló légáramlatok 
hatására száraz ülepedéssel, vagy csapadék útján nedves ülepedéssel néhány hét alatt kikerülnek onnan. 
Továbbá az olyan emberi tevékenységek, amelyek megváltoztatják egy adott terület felszínét, szintén 
befolyásolják a sugárzási egyenleget, mivel a különböző típusú felszínek eltérő mértékben verik vissza a 
bejövő napsugárzást. Ilyen tevékenységek például a mezőgazdaság és az erdőirtás.  

Jégfuratokból vett levegőmintákból tudni, hogy az ipari forradalom előtt a szén-dioxid légköri 
koncentrációja milliomodrész mértékegységben kifejezve nem haladta meg a 300 ppm-et; azonban ez a 
koncentráció 2006-ban elérte a 381 ppm értéket, amely az utóbbi 650 ezer év legmagasabb koncentrációja. 
A vizsgálatok kimutatták azt is, hogy a metán mennyisége a légkörben megduplázódott, a dinitrogén-oxidé 
pedig 20 százalékkal nőtt az ipari forradalom óta. Mindemellett a jelenkor éghajlatváltozásának vizsgálatakor 
rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy nemcsak az elmúlt száz év alatt bekövetkezett, illetve a 2100-ra 
előre jelzett globális felmelegedés mértéke ad okot aggodalomra, hanem az a tény is, hogy ez a több 
Celsius fokos változás alig néhány évszázad alatt következik be, vagyis körülbelül 50-szer, 100-szor 
gyorsabban, mint a földtörténeti korok során. 
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1.1.1 Trendek  

A hőmérsékleti feljegyzések azt jelzik, hogy a Föld hőmérséklete világátlagban 0,7°C-ot melegedett a 
múlt század kezdetétől. A tíz legmelegebb év – az 1861-es feljegyzések óta – 1990 után következett be. A 
valaha mért legmelegebb év 1998 volt, de 2005 is majdnem rekordot döntött.  

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 2007. év folyamán közzé tett negyedik értékelő 
jelentése szerint a Föld északi féltekéjének hóval fedett területe 10 százalékkal csökkent az 1960-as évek 
óta, és a világ nagy részén a gleccserek jelentősen visszahúzódtak. Az arktikus tengeri jég 40 százalékkal 
vékonyodott a késő nyári időszakban az elmúlt évtizedekben, és 1950 óta késő nyáron 15 százalékkal 
csökkent a kiterjedése. A legutóbbi becslések szerint csak az elmúlt évtizedben 8 százalékkal csökkent a 
tengeri jég területe. A tengeri jég olvadása nem emeli ugyan a tengerszintet, de a jégpáncél eltűnése 
megkönnyíti a kontinentális jég óceánba való áramlását, ami viszont hozzájárul a tengerszint 
emelkedéséhez, valamint módosítja a földfelszínsugárzás visszaverő képességét is. Amíg a jégfelszín a 
ráeső sugárzás körülbelül 90 százalékát visszaveri, addig az óceán vize a ráeső sugárzás alig több mint  
10 százalékát. 

A globális felmelegedés regionálisan eltérő mértékben jelentkezett. Nagyobb hőmérsékletemelkedés 
következett be a szárazföldek felett, még nagyobb az északi félteke magasabb szélességein (északi 
irányban). Az Arktiszon a hőmérséklet a globális átlaghoz képest kétszer gyorsabban nőtt az 1970-es évek 
közepe óta, de az alaszkai átlaghőmérséklet is különösen gyorsan melegedett az elmúlt két évtizedben, ami 
drámai hatással volt a környezetre, a növényekre, állatokra és emberi társadalmakra. 

A tengerszint évente 1–2 millimétert emelkedett a 20. században, főképp az óceánok hőtágulása és a 
gleccserek olvadása következtében. Egy sor növény- és állatfaj húzódott északabbra, a pólusok felé az 
elmúlt évtizedekben. A növények virágzása, a vándormadarak megérkezése, néhány madár költési 
időszakának kezdete és a rovarok felbukkanása korábbra tevődött a megfigyelések szerint az északi félteke 
közepes és magas szélességi köreinek nagy részén. Sok helyen a rovarok és kártevők már sokkal 
könnyebben áttelelnek. 

Európa-szerte is jó néhány drámai áradásról lehetett hallani az elmúlt évtizedben. Valószínűleg az 
évezred legmelegebb nyara volt 2003, amely több mint 35 ezer ember halálát okozta Európában. Egy 
kutatás arra mutat rá, hogy az ilyen kivételesen meleg nyár előfordulásának valószínűsége kétszer akkora 
volt az üvegházhatású gázok növekvő jelenlétének következtében, és e század közepére ilyen nyarakra 

1.2. ábra – A hőmérséklet, a CO2 koncentráció és a CO2 kibocsátás alakulása az
elmúlt 1000 évben 
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minden második vagy harmadik évben számítani kell. Az IPCC negyedik értékelő jelentése minden 
korábbinál határozottabban állítja, hogy az emberi tevékenység felelős az egyre gyorsuló globális 
felmelegedésért.  

1.1.2  Hogyan változik az éghajlat a jövőben?  
 

Az IPCC által meghatározott különböző kibocsátási forgatókönyvek mindegyike szerint a globális 
átlaghőmérséklet emelkedése várható a 21. században. A legnagyobb változást előrejelző forgatókönyv 
szerint a földi átlaghőmérséklet 2100-ban akár 6,4°C-kal is magasabb lehet az 1980−1999 közötti időszak 
átlaghőmérsékleténél. Ugyanehhez az időszakhoz képest 2100-ra a világtengerek szintje is emelkedni fog 
0,2−0,6 méterrel pusztán a felmelegedés hatására bekövetkező óceáni víz hőtágulása miatt. Az emberi 
tevékenységek által előidézett felmelegedés és ennek hatására a világtenger szintjének emelkedése a  
21. század során még akkor is folytatódik, ha az üvegházhatású gázok kibocsátását sikerül szinten tartani. 

A globális hőmérséklet emelkedésével a hirtelen és vélhetően megfordíthatatlan változások gyakorisága 
megnövekszik, és ezek súlyos következményekkel járhatnak. Ilyen változás lehet például: 

• a grönlandi és a nyugat-antarktiszi jégtakarók elolvadása, amelyek a világtenger szintjének akár  
12 méteres emelkedésével is járhat; 

• csökkenhet az Észak-atlanti áramlás erőssége, amely 2−3°C-os hűtő hatást gyakorol az európai 
régióban; 

• a jelenleg még fagyott északi mocsarak kibocsátókká válhatnak azzal, hogy az olvadás hatására az 
eddig fagyott földből metán szabadul fel. 
A klímaváltozással nem csak szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásával kell számolni, 

hanem – közvetett hatásként – társadalmi konfliktusokkal is. A klímaváltozás hatásai különösen a világnak 
azon régióit sújthatják a leginkább, amelyben az államoknak gyenge irányítási és probléma-megoldási 
kapacitásai vannak már jelenleg is. Ezen a módon a klímaváltozás a gyenge és törékeny államiság további 
elterjedéséhez vezet és növeli annak valószínűségét, hogy erőszakos konfliktusok jöjjenek létre.  

A klímaváltozás érezhető gazdasági költséget fog jelenteni különösen a fejlődő országoknak: a 
mezőgazdasági termés visszaesése, szélsőséges időjárási jelenségek és az ezekből fakadó migráció mind 
nehezítik a gazdasági fejlődést. A klímaváltozás kiélezi az erőforrás-hiányt, s ez elvándorláshoz vezethet a 
kedvezőbb természeti adottságokkal rendelkező régiók irányába. 
 

1.1.3 A jövő éghajlata Magyarországon 
 

Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai 
hőmérsékleti és csapadékviszonyokban is. Az 1.3. ábrán egyértelműen látszik, hogy az utóbbi három évtized 
során (1975−2004) a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben, 2−3 Celsius fokkal emelkedett. A 
vizsgálati eredményekből az éves csapadék-mennyiség csökkenő tendenciája is egyértelmű. 
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1.3. ábra – A nyári maximumhőmérséklet változása 1975–2004 – Forrás: OMSZ 

A hazánkra előjelzett változások a természetes ökoszisztémákat, az erdőállományokat, a 
mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást és az emberi egészséget egyaránt érintik. Az Európai Unió 
PRUDENCE1 nevű programja által nyílt lehetőség arra, hogy Magyarország térségére a hőmérséklet és a 
csapadék várható alakulását részletesebben becsülni lehessen a 2071−2100 időszakra (a viszonyítási 
időszak: az 1961−1990 között eltelt harminc év). A modellek számításaiban bizonytalansági tényezők is 
vannak, de segítségével lehetőség nyílt integrált vizsgálatok elvégzésére Magyarországra, illetve az egész 
Kárpát-medence térségére vonatkozóan. A szimulációk alapján kapott eredményeket az 1.2. táblázat 
szemlélteti. 

Hőmérséklet (°C) Éves Tél (DJF) Tavasz (MÁM) Nyár (JJA) Ősz (SON) 

Átlag 1,4 1,3 1,1 1,7 1,5 

Szórás 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Mediánérték 1,3 1,3 1,1 1,6 1,5 

Csapadék (%) Éves Tél (DJF) Tavasz (MÁM) Nyár (JJA) Ősz (SON) 

Átlag -0,3 9,0 0,9 -8,2 -1,9 

Szórás 2,2 3,7 3,7 5,3 2,1 

Mediánérték 0,2 9,2 0,4 -7,5 -2,4 

1.2. táblázat – 1°C fokos átlagos globális felmelegedéshez tartozó éghajlatváltozás Magyarországon – Forrás: 
PRUDENCE 

A táblázatokban szereplő értékek 1°C fokos átlagos globális felmelegedéshez tartozó adatokat 
tükröznek2, és azt mutatják meg, hogy a globális szinten 1°C fokos felmelegedés3 esetén Magyarországon 
milyen változások várhatóak évszakonként a hőmérséklet, illetve a csapadék alakulását tekintve. 

Az 1°C globális felmelegedést kísérő magyarországi csapadékmennyiség éves összege gyakorlatilag 
változatlan; ugyanolyan valószínűséggel lehet némi növekmény, illetve csökkenés. Ugyanakkor a csapadék 
mennyiségének időbeli eloszlása nagy különbségeket mutat. Nyáron érdemi csökkenés, míg télen hasonló 
mértékű növekedés figyelhető meg. Az átmeneti évszakokban a különböző modellek által adott becslések 
nem ennyire egyértelműek; némelyeknél csökkenést, másoknál növekedést kapunk Magyarország 
térségére. Az évszakos hőmérsékletváltozást és szórását az 1.4., illetve 1.5. ábra szemlélteti. 

                                                           
1 A PRUDENCE (Predicting of Regional Scenarios and Uncertainties for Defining European Climate Change Risks and 

Effects) az EU által finanszírozott regionális klímamodellezési projekt, amely konkrét regionális klíma-előrejelzéseket 
szolgáltatott Európa térségére. 

2 Az ipari forradalom óta a globális felmelegedés mértéke 2006-ban 0,7°C volt. 
3 Az 1°C globális felmelegedés várhatóan 2025-re következik be. 
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1.4. ábra – Évszakos hőmérsékletváltozás (°C) a Kárpát-medence térségére a PRUDENCE projektben alkalmazott 
európai regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071−2100 időszakra 

 
1.5. ábra – Az évszakos hőmérsékletváltozások szórása (°C) a Kárpát-medence térségére a PRUDENCE projektben 
alkalmazott európai regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071−2100 időszakra 
 

Minden évszakra tehát egyértelmű melegedés várható, amelynek mértéke nyáron a legnagyobb 
(4−5°C), tavasszal a legkisebb (3−3,5°C). A hőmérséklet emelkedés mértéke nyáron északról dél felé, míg 
télen és tavasszal nyugatról kelet felé haladva növekszik. A modellek szerint a legnagyobb szórás nyáron 
(0,9−1,1°C), míg legkisebb szórás télen (0,3°C) figyelhető meg, azaz a nyári előrejelzés bizonytalansága 
lényegesen nagyobb, mint a télié (1.5. ábra). 

Az esőzések, havazások változásának várható tendenciája nem minden évszakban azonos előjelű. 
Annyi azonban biztosnak tűnik, hogy mind nyáron, mind télen a csapadék mennyiségében bekövetkező 
változás mértéke meghaladhatja akár a 30−35%-ot. Nyáron északról dél felé haladva a várható 
csapadékcsökkenés mértéke nő. A téli csapadéknövekedés mértéke az ország északnyugati felében a 
legjelentősebb. A csapadékmennyiség évszakos változását az 1.6. ábra szemlélteti. 
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1.6. ábra – Évszakos csapadékváltozás (%) a Kárpát-medence térségére a PRUDENCE projektben alkalmazott európai 
regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modellek eredményei alapján a 2071−2100 időszakra 
 

A modellek alapján megállapítható, hogy a csapadék intenzitása átlagosan nőni fog. A záporok, és 
egyéb „nagycsapadékos jelenségek” száma várhatóan emelkedik, míg a „kis csapadékkal járó jelenségek” 
ritkábbak lesznek. A záporok ugyanakkor gyakoribbá válnak, ami miatt nő a hirtelen árhullámok kockázata. A 
program elemzői azzal számolnak, hogy a magyarországi folyók évtizedeken belül nyaranta akár a jelenleg 
szokásos szint felére apadhatnak. A talajvíz szintje megfelelő utánpótlás híján süllyedni fog, főként a 
völgyekben és az alacsonyabb területeken, például az Alföldön. 

A várható éghajlatváltozásra való lehetséges válaszokat és az alkalmazkodási kihívásokat a negyedik 
fejezet részletezi. 

1.2 Nemzetközi kötelezettségek 

Az éghajlatváltozással szembeni küzdelem csak globális összefogással lehet eredményes. Ezt az 
összefogást testesíti meg az 1992-ben aláírt ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC), amely 
a legmagasabb szintű cselekvési-keretet és összhangot nyújtja a nemzetközi összefogáshoz. A 
keretegyezményben a fejlett ipari országok azt vállalták, hogy üvegházhatású gáz kibocsátásaik 2000-ben 
nem haladják meg az 1990-es szintet, valamint nyilvántartást vezetnek üvegházhatású gázkibocsátásaikról. 

A keretegyezményben tett vállalás már az 1990-es évek közepén láthatóan elégtelen volt az 
éghajlatváltozás problémájának kezelésére. Ez a felismerés hívta életre az 1997-ben elfogadott Kiotói 
Jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben a 38 fejlett és átalakuló gazdaságú ország vállalta azt, hogy 2012-ig 
kibocsátásaikat átlagosan 5,2 százalékkal csökkentik az 1990-es bázisévhez4 képest. A Kiotói Jegyzőkönyv 
2005. február 16-án lépett érvénybe, amelyben az EU-15-ök már átlagos 8 százalékos csökkentés mellett 
kötelezték el magukat, Magyarország 6 százalékos csökkentést vállalt. Magyarország a Kiotói Jegyzőkönyv 
aláírásakor nem az 1990-es általános bázisévet tekintette kibocsátás-csökkentési vállalásainak alapjául, 
hanem 1985−1987-es évek átlagát. Ebben az időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 
113 millió tonna volt, amely 2005-re 76 millió tonnára csökkent.  

A keretegyezmény és annak jegyzőkönyve szempontokat biztosít a 2012-es vállalások megvalósításán 
túl a 2012 utáni lépésekre is. E szempontok alapján 2005 novemberében a 2012 utáni kibocsátás-
csökkentési vállalásokkal kapcsolatban három tárgyalási folyamat indult el, amelyek várhatóan 2010-ben 
fejeződnek be. A tárgyalások legfőbb célja az, hogy a nemzetközi klímavédelmi erőfeszítések mögé 

                                                           
4 A Keretegyezmény méltányossági elvének értelmében egyes országok eltérő bázisévet adhattak meg. Ennek értelmében 

Magyarország, mint átalakuló gazdaságú ország bázisidőszaka az 1985−1987-es évek átlaga.  
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sorakoztasson fel olyan országokat is, akik ugyan csatlakoztak a jegyzőkönyvhöz, de parlamenti jóváhagyás 
hiányában nem vonatkoznak rájuk kötelező csökkentési célok. Emellett az is szükséges, hogy a jelentős 
üvegházhatású gázkibocsátással rendelkező fejlődő országok is vállaljanak kibocsátás-csökkentési célokat 
lehetőségeiknek megfelelően. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Átmeneti gazdaságú Annex I országok: Bulgária, Horváto., Cseho., Észto., Magyaro., Letto., Litvánia, Lengyelo., Románia, Oroszo., 
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 
Európa Annex I: Ausztria, Belgium, Dánia, Finno., Francio., Németo., Görögo., Izland, Íro., Olaszo., Luxemburg, Hollandia, Norvégia, 
Portugália, Spanyolo., Svédo., Svájc, Töröko., Egyesült Királyság 

1.7. ábra – Az egy főre eső üvegházhatású gáz kibocsátás eltérő ország-csoportokban 2004-ben – Forrás: IPCC 
Negyedik értékelő jelentés, 2007. 

 
A világ térségeinek átlagos kibocsátási adatait az 1.7. ábra mutatja be, melyből látható, hogy a világ 

lakosságának 20 százalékát jelentő Annex I (fejlett és átmeneti gazdaságú) országok összessége 2004-ben 
a globális kibocsátások 46 százalékáért volt felelős, ahol az egy főre eső kibocsátás átlagosan 14,6 tonna 
volt évente, míg a világ más részein 4,2 tonna. Az is látható, hogy bár Magyarország kis gazdaságként 
elenyészőnek mondható arányban részesedik az összes kibocsátásból, az egy főre jutó kibocsátást tekintve 
a világátlag felett vagyunk, így átlag feletti csökkentést is kell vállalnunk a felelősség elve alapján.  

1.3 Az EU klímapolitikája 

Az Európai Unió a Kiotói Jegyzőkönyvben az EU-15 tagállamokra együttesen vonatkozó 8 százalékos 
átlagos kibocsátás-csökkentést vállalt 2012-re az 1990-es kibocsátási szinthez képest. Azt, hogy a közös 
vállaláshoz melyik tagállam milyen mértékben járuljon hozzá egy úgynevezett tehermegosztási 
megállapodáson keresztül határozta meg. Ez a közös vállalás alapozta meg az EU éghajlat-politikájának 
kereteit. 

A kibocsátás-csökkentési erőfeszítések eszközrendszerének kialakításában nyújt segítséget a 2000-ben 
indított Európai Éghajlatváltozási Program, amelynek fő feladata a Kiotói Jegyzőkönyv célkitűzéseinek 
eléréséhez megfelelő stratégia kidolgozása. E program eredményeként vezették be 2005-ben az uniós 
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emisszió-kereskedelmi rendszert (ETS). Emellett ennek a programnak az ajánlása alapján született meg 
azon uniós szabályozás, amely a szintén üvegházhatású fluorozott szénhidrogének kibocsátását korlátozza 
és ellenőrzi (842/2006/EK rendelet).  

A 2004 óta csatlakozott tagállamokra – a Kiotói Jegyzőkönyv keretében – természetesen nem a közös, 
8%-os uniós vállalás, hanem az általuk 1997-ben önállóan vállalt kibocsátás-csökkentési célok vonatkoznak. 
Ugyanakkor emellett részt vesznek az EU kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseiben is, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez direkt vagy indirekt módon kapcsolódó közös uniós szabályozás kidolgozásában való 
közreműködéssel (pl. gépjárművek szén-dioxid kibocsátásáról szóló rendelet, üzemanyagok minőségéről 
szóló irányelv, stb.). 

Fontos lépés volt az Unió éghajlat-politikájában, hogy 2007. június 29-én az Európai Bizottság elfogadta 
első adaptációs tervezetét, melyet Zöld Könyv formájában, Brüsszelben, nyilvános vitára bocsátottak. Ennek 
legfontosabb eleme az integráció elve. Eszerint a klímapolitikát be kell építeni a fejlesztéspolitikába, azaz a 
kohéziós politika egyik központi elemévé kell tenni. Más szóval a klímaváltozással kapcsolatos 
beavatkozásokat nem önállóan kell tervezni és végrehajtani, hanem szerves egységben a közösségi forrású 
tervezésekkel és fejlesztésekkel. (Részletek az anyagból: „A globális felmelegedés tény. A klímaváltozás 
zajlik, sőt gyorsul. Amit ma látunk, csupán a klímaváltozás korai jele, eddigi üvegházgáz-kibocsátásaink 
következménye. Európának ébresztőt kell fújnia, hogy megvédje magát a klímaváltozás katasztrofális 
kibontakozásának következményeitől századunk során.”) 

 

Az EU energiapolitikai és éghajlatváltozási „csomagja” 
Az Európai Tanács a 2007. évi tavaszi ülésén tárgyalta az Európai Bizottság által 

előterjesztett energiapolitikai és éghajlatváltozási „csomagot” és következtetéseket fogadott 
el arról, hogy az Unió a nemzetközi tárgyalásokon szorgalmazni fogja azt a célkitűzést, 
miszerint a fejlett országokban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 2020-ra az 
1990-es szinthez képest 30 százalékkal kell csökkenteni. Emellett az Unió önálló célként 
tűzte ki, hogy a nemzetközi keretrendszer megvalósulásának hiányában is az 
üvegházhatást okozó gázok legalább 20 százalékos kibocsátás-csökkentését vállalja  
2020-ra az 1990-es szinthez képest. Továbbá átfogó globális kibocsátás-csökkentési 
keretrendszer létrejötte esetén az Unió kész akár 30%-os kibocsátás-csökkentésre is  

2020-ig. Ennek a csökkentésnek a végrehajtását, valamint az unió energiabiztonságának 
javítását szolgálja az a 2007 márciusában elfogadott energiapolitikai javaslatcsomag, 
amelynek keretében célként tűzték ki, hogy 2020-ra az Európai Unió teljes 
energiafelhasználásának 20 százalékát fedezze megújuló energiaforrásokból,  
20 százalékos energia-megtakarítást érjen el 1990-hez képest, és a bioüzemanyagok 
arányát 10 százalékra növelje a folyékony üzemanyagok esetében.  

A 10 százalékos vállalás minden uniós tagállamra vonatkozik, az üvegházhatású gáz 
kibocsátás-csökkentés, a megújuló részarány és az energiahatékonyság esetében viszont a 
vállalás egy közös, uniós szintű vállalás, amit határozat formájában fognak a tagállamok 
között megosztani.  

Fent megfogalmazott vállalások a tagállamok közötti megosztásáról hozta a Bizottság 
nyilvánosságra javaslatát 2008. január 23-án. A Bizottság az EU kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerébe tartozó ágazatokra 2020-ra 21%-os csökkentést javasol a 2005. évi 
kibocsátásokhoz képest, tagállami differenciálás nélkül. A többi ágazatra vonatkozóan a 
javaslat szintén a 2005. évi kibocsátásokhoz képest mutatja be az egyes tagállamoktól 
elvárt erőfeszítéseket. A kibocsátás-csökkentés ezekben az ágazatokban az egyes 
tagállamok között egy főre jutó GDP alapján került elosztásra, így Magyarország ezen 
ágazatokra vonatkozóan 2020-ig 10%-kal növelheti a kibocsátásait a 2005. évhez képest. 
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1.4 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia küldetése és jövőképe 

A NÉS küldetése, hogy fejezze ki a jelen és jövő nemzedékek iránti aggodalmat, tükrözze Magyarország 
globális, EU-s és hazai felelősségét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Járuljon hozzá az ország 
klímabarátabb fenntartható fejlődési pályára való áttéréséhez, a gazdasági versenyképesség javításához, az 
emberek biztonságának és életminőségének javításához, figyelembe véve az ország természeti, társadalmi 
és gazdasági adottságait, valamint a fejlett országokhoz (EU-hoz) történő felzárkózás kihívásait. 

 
Jövőkép 2050-re 

Globális és EU léptékben 
Globális szinten az ÜHG kibocsátás csökkentéséről elvi egyetértés van, s a fejlett országoknak 2050-re 

akár 60−90%-os mértékben kell csökkenteniük kibocsátásaikat az 1990-es kibocsátási szintjükhöz képest. 
Széleskörű nemzetközi megállapodás van atekintetben, hogy a fejlett gazdaságú országok a fejlődő 
országok számára anyagi támogatást és technológiai transzfert biztosítanak a kibocsátás csökkentés 
költséghatékony megvalósítása érdekében, cserébe többlet kibocsátási jogosultságot nyerve.  

Az EU-nak közös politikája van az éghajlatváltozás elleni fellépésre és az összes ezzel összefüggő 
politikában közös EU szintű politika van érvényben. Az energiaellátás szempontjából teljesen liberalizált, 
egységes piac jön létre, amelyben az éghajlatváltozás megakadályozása érdekében erőteljes állami/uniós 
beavatkozás fog megvalósulni. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző helyen és különböző módon termelt 
energia az EU tagállamok számára elérhető legyen, mely biztosítja a költséghatékony kibocsátás-
csökkentést az energiaellátás tekintetében. 

Az EU aktív szerepet vállal az alacsony fejlettségű országok klímabaráttá alakításában, ehhez anyagi és 
technológiai támogatást is nyújt. Ezáltal biztosítja, hogy a fejlődő országokban már csak alacsony fajlagos 
alapanyag- és energiaigényű valamint kibocsátású technológiák kerüljenek alkalmazásra. 

Magyarországon 
Az egy főre eső üvegházhatású gázkibocsátás nem haladja meg az ökológiailag fenntartható szintet. Az 

energiahatékonyság javulása és energiatakarékosság következtében Magyarország jelenlegi villamos 
energiafelhasználása 70%-ban lecsökken és a jelenlegi hő felhasználásnak 5%-ra lesz szükség a hálózati 
melegvíz előállításhoz, illetve egyéb ipari folyamatok működtetéséhez. 

A lakásállomány közel 40%-a már üvegházhatású gáz kibocsátás nélkül fog működni. A nem passzív 
technológiával készült házak kibocsátása is 75%-ban csökken az energiafelhasználás csökkentése 
érdekében tett felújítások következtében.  

A közlekedés átalakulásában bekövetkező változások eredményeképp előtérbe kerül a nem motorizált 
közlekedés, valamint a tömegközlekedés. A motorizált gépkocsi állomány átalakul, a fajlagos fogyasztás 
lecsökkennek, s ennek következtében az ÜHG kibocsátások is a jelenlegi kibocsátások töredékére csökken, 
s elterjednek az alternatív meghajtású járművek, mind az egyéni, mind a tömegközlekedésű járművek 
esetében. 

 Ipar által okozott üvegházhatású gáz kibocsátás az újrafelhasználás, az alacsonyabb energiaigények, 
valamint a fajlagosan kisebb nyersanyag felhasználás következtében jelentősen lecsökken.  

A mezőgazdaságban alacsony vegyszerhasználatú integrált, illetve biogazdálkodás válik uralkodóvá.  
A Nemzeti Erdőtelepítési Program megvalósításával az ország erdősültsége 27,4%-ra emelkedik. 
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2. A stratégia alapelvei  

és prioritásai 
 

„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit,  
de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.”  

Mahatma Gandhi 
 
 
 
 
A NÉS az alábbi alapelvek figyelembevételével készült: 

• Fenntarthatóság elve: a stratégia intézkedései figyelembe veszik a jövő nemzedékek életfeltételeit, 
igényeik kielégítésének feltételeit. 

• Rendszerszemlélet: a stratégia az éghajlatváltozást a környezeti változást okozó hajtóerők, ter-
helések, állapot, hatás és válaszok dinamikus rendszerében értelmezi. 

• Elővigyázatosság elve: a stratégia az éghajlatváltozás hatásai, emberi, természeti és társadalmi-
gazdasági veszteségek realitása esetén, megfelelő óvintézkedések bevezetésével számol akkor is, 
ha tudományosan még nem bizonyított az egyértelmű ok-okozati összefüggés vagy a várható 
veszteség mértéke. 

• Közös, de megkülönböztetett felelősség elve: az éghajlatváltozás globális természete valamennyi 
ország lehető legszélesebb együttműködését teszi szükségessé és azok részvételét igényli a 
hatékony és megfelelő nemzetközi cselekvésben az adott lehetőségeiknek, valamint a társadalmi és 
gazdasági feltételeiknek megfelelően. 

• Szolidaritás elve: azon alapul, hogy az egyes ember és a társadalom lényegük szerint és tevékeny 
módon egymásra van utalva, és így a kölcsönös kötelezettségvállalás, illetve egymás 
megsegítésének szerepét hangsúlyozza. 

• Megelőzés elve: általános érvényű, egyben bizonyított elv, hogy a veszteségekkel fenyegető vál-
tozások megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a bekövetkezett kár 
helyreállításának várható ráfordításai. 

• Decentralizáció, regionalizmus elve: a klímaváltozáshoz kapcsolódó intézkedések 
megvalósításának, a munka- és hatáskör megosztásának a szubszidiaritás elvén kell alapulnia, 
vagyis minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol az optimális 
informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók és 
érvényesíthetők. 

• Környezeti igazságosság elve: korra, nemre, etnikumra és társadalmi-gazdasági helyzetre való 
tekintet nélkül biztosítani kell az egyenlő hozzáférés jogát a környezeti közjavakhoz és az 
egészséges környezethez, a környezeti károk terheit és felszámolásának költségeit pedig méltányos 
módon kell elosztani a különböző érintettek között. 

• Környezeti átterhelések kiküszöbölése: csak olyan intézkedések elfogadhatók, amelyek nem 
okoznak  összemérhető környezeti terheket más környezeti és természeti rendszerekben és 
térségekben. 

• Integráció elve: a környezet megóvása minden ágazati politika szerves részét alkotja. Ennek 
megfelelően, az éghajlatváltozási stratégia szempontjait és iránymutatásait be kell építeni vala-
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mennyi hazai kormányzati stratégiába, tervbe és programba, amelyek tevékenységei a klíma-
változással – közvetlenül vagy közvetve – összefüggésben állnak. 

Az integráció elve szerint: 
1.  a klímapolitikát be kell építeni a fejlesztéspolitikába; 
2.  a klímaváltozást a kohéziós politika magvává, szervező erejévé kell tenni; 
3.  a megelőzési és alkalmazkodási intézkedéseket szervesen integrálni kell a már létező és a 

most készülő jogalkotási tevékenységbe, fejlesztési projektekbe, közösségi finanszírozású 
operatív programokba és akciótervekbe;  

4.  a már zajló fejlesztéseknek el kell végezni a klímaérzékenységi vizsgálatát (a fejlesztés 
legyen összhangban a kibocsátás-csökkentés és az alkalmazkodás szempontjaival); 

5.  a klímakutatásokat integrálni kell az egyéb tudományos vizsgálatokba és kutatásokba; 
6.  be kell vonni a társadalmat és az üzleti szférát a klímapolitika alakításába; 
7.  új társadalmi, gazdasági, technológiai és fejlesztési irányokat kell keresni; 
8.  a klímapolitikát érintő fejlesztési elképzelések megvalósításánál érvényesíteni kell a 

decentralizáció és a területiség elvét. 
 

A NÉS prioritásai pedig a fentiek alapján, és az előzetes szakmai, társadalmi, civil- és 
környezetvédelmi szervezetekkel történt egyeztetést követően:  

A nemzetközi kötelezettségek maradéktalan teljesítése 
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) Magyarország középtávú klímapolitikájának irányát jelöli ki 

a 2008−2025 közötti időszakra, elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. tv. (V. 28.) 3. § rendelkezése írja elő. A 
Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi kötelezettségek maradéktalan teljesítése az ország nemzetközi 
(ezen belül különösen európai uniós) megítélését határozzák meg, ezért a stratégiában foglalt célkitűzések 
teljesítése (az egyetemes emberi érdek mellett) olyan nemzeti érdekként értelmezendő, amely hosszú távú 
kihatásokkal jár mind az ország politikai és gazdasági kapcsolatainak alakulására, mind az ország 
állampolgárainak egyéni életmódjára és boldogulására.  

Az éghajlatváltozás hajtóerői elleni küzdelem 
Az éghajlatváltozás oka alapvetően nem a technikai tudásunk hiányosságában, hanem társadalmi 

értékeink és viselkedésünk torzulásaiban rejlik. Amíg az emberek nem tulajdonítanak értéket az alapvető 
emberi életfeltételeknek, a tiszta levegőnek, a földnek és az ivóvíznek, hanem magától értetődőnek tekintik 
megszokott életkörülményeiket (ezek közé sorolva az éghajlat adott jellemzőit is), valamint, amíg nincsenek 
tisztában az éghajlatváltozás következményeivel, nem is változtatnak szokásaikon és életmódjukon. E 
szükséges szemléletváltozás és állampolgári, civil és vállalkozói tudatosság nélkül, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, a mégoly megalapozott stratégia is csupán részleges és korlátozott eredményeket érhet el, 
kitűzött céljait tekintve pedig eredménytelenné válhat. Ezért az értékelvű politizálás és közpolitika-alkotás 
meghatározói között a természeti erőforrások védelmének és a fenntartható fejlődés szellemiségének 
elsődlegességet kell kapnia, illetve irányadóvá szükséges válnia a NÉS megvalósítása során.  

Az állampolgári és vállalkozói szemléletváltás érdekében átfogó társadalmi párbeszéd kez-
deményezésére van szükség, világosan meg kell mondani az állampolgároknak, hogy az éghajlatváltozás 
katasztrófája csak akkor kerülhető el, ha termelési és fogyasztási szokásaikat átalakítják. E téren nem 
csupán tájékoztatni szükséges az embereket, de meg is kell őket nyerni az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez.  
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A vállalatok és a teljes üzleti szféra jelentős mértékben járulhat hozzá az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez. Éppen ezért párbeszédet kell kezdeményezni a vállalkozásokkal, partneri viszonyt kell 
létrehozni az üzleti szféra és az éghajlatváltozási stratégiában érintett kormányzati szervek és 
önkormányzatok között, velük együtt, közösen munkálkodva egy új „zöld” és/vagy „fenntarthatósági 
társadalmi szerződés” megalkotásán. Az üzleti szféra felelősségének erősítése érdekében elengedhetetlen 
a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) jelenlegi gyakorlatának az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
stratégiája szerinti befolyásolása.  

Kibocsátás-csökkentés  
Az éghajlatváltozás kockázatának korlátozását alapvetően az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

mérséklésével lehet elérni. Ennek érdekében a kibocsátások hathatós és tényleges mérséklését kell elérni 
leginkább az energetikában, az ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság és a hulladékgazdálkodás terén. A 
lakossági és kommunális szektor igen jelentős kibocsátás-csökkentési potenciállal rendelkezik, tekintettel 
arra, hogy az eddigi és jelenlegi kibocsátás-csökkentést célzó intézkedések a lakossági szektort alig 
érintették, továbbá azért, mert a teljes kibocsátás közel harmadáért ez a szektor a felelős.  

A kibocsátások mérséklésére irányuló tevékenységeket alapvetően költséghatékonyságuk sorrendjében 
kell végrehajtani, ennek az elvnek az alkalmazása biztosítja, hogy adott költségen a legnagyobb mértékű 
kibocsátás-csökkentést lehessen elérni.  

 

Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 
Az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának még igen jelentős mérvű csökkentése esetén is a 

korábbi évtizedek/évszázadok emberi tevékenységek következményeként napjainkra már kialakult 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait biztosan el kell viselnie a magyar társadalomnak. Az éghajlatváltozás 
fokozódó hatásai eltérő mértékben ugyan, de az ország egész területét, a társadalom szinte valamennyi 
rétegét, minden állampolgárát és minden vállalkozását érintik, illetve érinteni fogják. A klímaváltozás 
hatásaihoz történő alkalmazkodás mind a magyar társadalom tagjaira, mind az ország természetes 
élővilágára vonatkozik és értendő. A NÉS elsősorban a természetes élővilágra, az emberi környezetre, 
illetve a humán egészségügy, a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az épített kör-
nyezetre gyakorolt hatásokat veszi számba.  
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3. Az éghajlatváltozás mérséklése 
 

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, 
 milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, 

 és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”   
Szent-Györgyi Albert 

 
3 Az éghajlatváltozás mérséklése 

A klímaváltozás kockázatának korlátozását az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésével 
lehet elérni. Az üvegházhatású gázok jövőbeni kibocsátásának érdemi csökkentésére csakis világszintű 
összefogással van esély. Magyarországnak ezért az éghajlatváltozás elleni küzdelemből akkor is ki kell 
vennie a részét, ha globális léptékben csak nagyon kis mértékben járul hozzá a klímaváltozáshoz. Egy 
globális klímapolitikai rendszer nem csak kibocsátás-csökkentési kötelezettségekkel jár, hanem átformálja a 
globális gazdaság ösztönzőit és olyan gazdasági környezetet is létre kell hoznia, amelyben a csökkentés a 
gazdasági fejlődés elkerülhetetlen velejárója.  

 
3.1 Kibocsátási helyzetkép 

Éghajlatvédelmi szempontból Magyarország helyzete ellentmondásos, csakúgy, mint a régióban a többi 
korábbi szocialista országé. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása jóval alacsonyabb, mint az 1990-es 
éveket megelőzően, amely időszak a klímavédelmi nemzetközi vállalások alapjául szolgál. Ugyanakkor a 
viszonylag kedvező állapot nem a klímatudatosságnak köszönhető, hanem a kibocsátás nagy részéért 
felelős szocialista nehézipar megszűnésének, a gazdasági szerkezet átalakulásának. 

Magyarország a régióban az egyik legjobb mutatóval rendelkezik az egy főre jutó kibocsátás 
tekintetében. Az ország az éghajlatvédelem jegyében született Kiotói Jegyzőkönyvben azt vállalta, hogy a 
globális felmelegedést előidéző gázok kibocsátását éves szinten 6 százalékkal csökkenti 2008−2012 között 
az 1985−1987-es átlagos kibocsátáshoz képest. A nemzeti üvegházhatású gáz kibocsátás nyilvántartási 
rendszer adatai alapján Magyarország a kiotói vállalásánál 24,6 százalékkal alacsonyabb szinten állt a 
legfrissebb, 2005-re vonatkozó adatok szerint.  

A hazai üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulását a 3.1. ábra mutatja be. 
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3.1. ábra – Üvegházhatású gázok kibocsátásának változása (CO2 egyenértékben) nyelők által történő szén-dioxid 
megkötés nélkül – Forrás: Nemzeti ÜHG Kibocsátási Leltár, 2007. 
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A kibocsátási trendek arról tanúskodnak, hogy döntően a nehézipar összeomlását követően, 1992 óta 
lényegében nem változott az ország üvegházhatást okozó gázkibocsátása.  
 

A szén-dioxid (CO2) kibocsátás elsősorban energetikai eredetű, vagyis tüzelőanyagok égetéséből 
származik, így a rendszerváltást követő csökkenését a gazdaság teljesítményének, ezáltal pedig a 
tüzelőanyag-felhasználásnak a csökkenése okozta. Másrészt csökkent a kibocsátás a gazdasági 
szerkezetváltás, valamint a felhasznált tüzelőanyagok szerkezetében bekövetkezett változás miatt 
is: az ipar a kibocsátások szempontjából kedvezőtlenebb szén helyett áttért a földgáz használatára. 

A metán (CH4) kibocsátásnál két, ellentétes hatás érvényesült. Az egyik az állatállomány csökkenéséből 
adódó mérséklődés, a másik a vezetékes gáz térhódítása következtében jelentkező szivárgásokból 
adódó kibocsátás-növekedés.  

A dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátás elsősorban a mezőgazdasági teljesítményt követte. A kibocsátás az 
időszak elején jelentősen csökkent, majd ezt követően kissé emelkedő, majd ismét süllyedő értéket 
mutat. 

A HFC gázok alkalmazása az 1990-es évek második felében vált intenzívebbé, a freon típusú 
hűtőközegek használatának korlátozásával összhangban. A növekedés egyértelmű, ám 2003-tól 
stagnálás figyelhető meg. Ennek elsősorban az az oka, hogy a HFC gázok használata a háztartási 
hűtőgépgyártásból kezd kiszorulni.  

A PFC-k kibocsátása leginkább az alumíniumgyártáshoz kapcsolódik, ezért tendenciája azzal együtt 
változik. Az időszak elején jelentős csökkenés után egy lassú, folyamatos emelkedés következett 
be.  

A kén-hexafluorid (SF6) kibocsátás elsősorban a villamos energetikai ipar felhasználásának a 
függvénye, tendenciája a gyártási-felhasználási igényektől függően változik, de folyamatosan 
emelkedő képet mutat. 

 
A kibocsátásokért leginkább felelős ágazatokat a következő alfejezetek tárgyalják. A kibocsátások 

alakulását ágazatok szerint a 3.2. ábra szemlélteti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
3.2. ábra – Az egyes szektorok részesedése a teljes magyarországi kibocsátásban – Forrás: Nemzeti ÜHG Kibocsátási 
Leltár, 2007. 
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3.1.1 Energia 

 
Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, az éghajlatváltozás kockázatának csökkentésében az 

energiaszektornak döntő szerepet kell játszania, hiszen az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 
75 százaléka az ágazathoz köthető. A szektor kibocsátásainál az összes villamos energia- és hőtermelésre 
fordított – beleértve a háztartásokban felhasznált – tüzelőanyagokból és a közlekedés során elégetett 
üzemanyagból származó ÜHG-t kell figyelembe venni.  

Az energetika meghatározó szerepét jól szemléltetik a 2005-ös adatok, amelyek szerint az 1.153,2 PJ 
belföldi energiafelhasználás csaknem 81 százalékot fosszilis energiahordozókból fedezte az ország. Ez nem 
csak klímavédelmi szempontból, hanem energiabiztonsági megfontolásokból is rendkívül hátrányos. 
Magyarország ugyanis a fosszilis energiahordozók több mint 77 százalékát importból szerzi be. A megújuló 
energiatermelés igen alacsony, mindössze 4,1 százalékot képviselt a teljes energiafelhasználáson belül 
2005-ben, és azt is jelentős részben környezetileg fenntarthatatlan módon érte el. 

3.1.2 Ipar 
 
A szektor közvetlen energiafelhasználása 2005-ben 275 PJ volt, ami a teljes közvetlen 

energiafelhasználás több mint 30 százaléka. Az ipar energiafelhasználása 1990 és 1997 között jelentős 
mértékben, 40 százalékkal csökkent, néhány évig szinten maradt, az utóbbi években pedig újból kis mértékű 
növekedés figyelhető meg.  

Az energiafelhasználás tüzelőanyag-szerkezete főképp földgázon alapul – kivéve azon ágazatokat, ahol 
erre a technológiából adódóan (például vas- és acélipar) nincs lehetőség. A fosszilis energiahordozókon 
belül a földgáz a leginkább klímabarát, ennek eredményeképp az ipar mintegy 34 százalékban felelős az 
összes üvegházhatású gáz kibocsátásért. 

A szerkezetátalakítás az 1990-es évek első felében megtörtént, ennek eredménye a nagy mértékű 
energiafelhasználás- és kibocsátás-csökkenés volt. További érdemi szerkezetátalakulás középtávon nem 
várható, a törekvéseknek inkább arra kell irányulniuk, hogy energiaigényes, nagy kibocsátású iparágak 
betelepülését gátolják. Ellenkező esetben, energia intenzív termelés Magyarországra települése az ország 
kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseit áshatja alá, más gazdasági szereplőkre és a lakosságára aránytalanul 
nagy kibocsátás-csökkentési terhet hárítva. 

Az iparban számos energia-megtakarítási lehetőség és ebből adódóan kibocsátás-csökkenést 
eredményező technológiai beavatkozás létezik, ezeket az energiáról szóló alfejezet tárgyalja. Az egyéb, nem 
energetikai kibocsátás csökkentési lehetőségekkel (például az ipari szerkezetváltozás, az újrahasználat és 
hasznosítás, és az alacsonyabb kibocsátású helyettesítő termékek alkalmazása által) külön fejezet 
foglalkozik. 

A gazdasági szerkezet alakulásával kapcsolatosan az energiaigényes, nagy kibocsátású, egyben kevés 
embert foglalkoztató, nem hazai igényeket kielégítő iparágak betelepülését nem kell támogatni. Ez azt 
jelenti, hogy a beruházási támogatások nyújtásánál vizsgálni kell, hogy egy adott, az üvegházhatású 
gázkibocsátásokat növelő létesítmény megvalósítása középtávon milyen plusz kibocsátás-csökkentési 
szükségletet eredményez annak érdekében, hogy a kibocsátás-csökkentési vállalásának Magyarország meg 
tudjon felelni, és ennek költségével együtt a létesítendő üzem továbbra is pozitív gazdasági hasznot 
eredményez-e. Elsősorban az alacsony energiaintenzitású, magas hozzáadott értékkel rendelkező 
technológiák, ágazatok támogatandók, szükséges annak a kinyilvánítása és jogszabályi megerősítése, hogy 
csak a fenti elveknek megfelelő beruházások támogathatók. 

A beruházások ösztönzésének, illetve a magas energiaintenzitású beruházások korlátozásának további 
lehetősége a kibocsátás-kereskedelmi rendszer.  

Az ipari hulladék energiák maximális hasznosítását, illetve az ipar energiaszükségletének minél nagyobb 
mértékben hulladék és megújuló forrásokból történő fedezését elő kell segíteni és ösztönözni szükséges. 



 
 
 
 
2208 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/46. szám 

 

3.1.3 Közlekedés 
 
Az éghajlatvédelmen belül a közlekedési ágazat az egyetlen, ahol a végső energiafelhasználást tekintve 

a világtrendekhez hasonlóan Magyarországon is nő az energiafelhasználás és ezzel együtt az 
éghajlatváltozást fokozó hatása is.  

Az üvegházhatású gáz kibocsátások a statisztikában szereplő valamennyi ágazatban külön-külön is 
csökkentek, kivéve a közlekedési ágazatot, ahol az ÜHG leltár alapján a szektor abszolút kibocsátásában  
26 százalékos növekedés következett be 2002 és 2005 között. A leltár alapján a közvetlen közlekedési 
kibocsátások aránya az összes kibocsátáson belül 1985 és 2005 között 6,44 százalékról 16,2 százalékra 
növekedett. Az unióban hasonló tendenciák érvényesültek, azonban a közlekedési kibocsátások részaránya 
megközelíti a magyarországi arány kétszeresét. Magyarországon a közlekedési ágazat részesedése a 
végső energiafogyasztásból 21 százalékos, ami az egyik legjelentősebb összetevője a magyar 
energiafelhasználásnak. 

A közlekedési szektoron belül 90 százalékos részesedéssel a közúti közlekedés a legszámottevőbb 
kibocsátási forrás. A közúti közlekedésen belül a kibocsátás több mint a feléért a személygépjárművek, 
egyharmadért a teher- és áruszállító gépjárművek, míg a fennmaradó részért a buszok és az egyéb 
közlekedési járművek felelősek.  

A közlekedési kibocsátásokat tekintve fontos figyelembe venni a közlekedésben végbemenő 
struktúraváltozást, ami a klímabarátabb közlekedési módok visszaszorulását, illetve a kibocsátás intenzívebb 
eszközök fokozottabb igénybevételét jelenti. Az emberek egyre inkább a tömegközlekedéstől az egyéni 
közlekedés felé, a szállításban érintett cégek a vasúti áruszállítástól a közúti szállítás felé fordulnak. 

Ennek következményeképpen a fajlagos energiafelhasználás 2000-ig egy évtized alatt mintegy  
15 százalékkal nőtt a személyszállításban és 20 százalékkal az áruszállításban. Jelenleg még az EU-15-ös 
átlag felett van a környezetbarátabb közlekedési módok aránya, amennyiben ez a struktúraváltási tendencia 
tovább folytatódik, és „eléri” a régi tagállamok arányait, a fajlagos kibocsátások további 20–35 százalékos 
emelkedése várható.  

Magyarországon 2005-ben az ezer főre jutó személygépjárművek száma 280 db, ami az EU  
27 tagállamában a harmadik legalacsonyabb érték, míg az EU-25 tagállamban az 1000 főre jutó 
személygépkocsik száma 463. Mindez a jövőben az ezer főre jutó autók számának további növekedését 
vetíti előre.  

A közlekedési szerkezetátalakulás és a személygépkocsi állomány növekedése várhatóan a közlekedési 
ágazat sokkal jelentősebb kibocsátás-növekedését vonja maga után, mint az EU-15 országban és más 
fejlett országokban. Mivel a nyugati gazdaságok példája azt mutatja, hogy az autós közlekedés irányából 
már igen nehéz a tömegközlekedés irányába ösztönözni a szerkezetváltást, igen fontos a mai szerkezetnek 
legalább a megtartása. 

A közlekedés technikai fejlődésének köszönhetően jelentősen csökkent a fajlagos szén-dioxid- 
kibocsátás, azonban az autópark és az autózott kilométerek számának növekedése ezt az eredményt 
felemészti. Csak a közlekedéspolitika szintjén, átfogó intézkedésekkel lehet eredményesen és tartósan 
megváltoztatni a jelenlegi kibocsátási tendenciákat. 
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3.1.4 Mezőgazdaság és erdészet 
 
A mezőgazdaság kibocsátásának aránya az ország üvegházhatást okozó gázkibocsátásán belül  

11,2 százalékot tesz ki, ezen belül a metán a kibocsátások 24,3 százalékért, a dinitrogén-oxid pedig  
67,7 százalékért felelős.  

Ugyanakkor a földterület használatának változása és az erdők a teljes kibocsátásnak majdnem  
6 százalékát, az összes szén-dioxid kibocsátásnak pedig majdnem 8 százalékát elnyelik. A magyarországi 
erdők évente mintegy nettó 4–5 millió tonna szén-dioxidot kötnek meg, ami nem elhanyagolható mennyiség 
a 2005-ben az ország által kibocsátott 80,2 millió tonna szén-dioxid egyenértékben kifejezett üvegházhatású 
gáz mennyiségéhez képest.  

3.1.5 Hulladék, szennyvíz 
 
Magyarországon a hulladékgazdálkodásból, valamint a szennyvízkezelésből származik a teljes 

üvegházhatású gázkibocsátás 6–7 százaléka. A kibocsátást az elszállított és lerakott települési (és ipari) 
hulladék anaerob bomlási folyamatából származó, illetve a szennyvízkezelés során képződő metán teszi ki. 

A helyzet várhatóan javul, hiszen az európai uniós jogszabályokkal összhangban 2009-ig körülbelül 
2000 hulladéklerakót kell bezárni. Ezen lerakók nagyobb hányadára készültek már rekultivációs tervek, mely 
által lehetőség nyílik a bezárt hulladéklerakóknál a képződő üvegházhatású gázok befogása, s így 
elkerülhető a metán gáz légkörbe kerülése, s ezzel egy időben pedig alternatív energiaforrásként is fel lehet 
használni.  

Ugyanígy használható alternatív energiaforrásként a szennyvízkezelés során képződő metán is. Erre 
gazdaságossági szempontok miatt elsősorban a nagyobb városokban van mód. Jó példa az észak-csepeli 
szennyvíztisztító beruházás, ahol úgy tervezték meg a fejlesztést, hogy a képződő metánra alapított 
gázmotorok fedezik a telep energiaellátását. A nagyobb városok és egyéb akár a 15 ezer lakos-
egyenértéknél nagyobb (szennyvíz-) agglomerációk esetében is lehetőség nyílik a fenti megoldásokra. 

3.2 Kibocsátás-csökkentési jövőkép 

A szakértők szerint a klímaváltozás kockázatának nagy biztonságú csökkentéséhez szükséges lenne, 
hogy 2050-re a légköri üvegházhatású gázkoncentráció ne haladja meg a 450 ppm szintet. Ennél a légköri 
koncentrációszintnél ugyanis az üvegházhatás valószínűleg csak annyira fokozódik, hogy legfeljebb 2°C 
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átlagos globális felszíni hőmérséklet-emelkedés következik be. A tudósok véleménye alapján ilyen mértékű 
melegedés még nem jár visszafordíthatatlan hatásokkal. 

Jelenleg 380 ppm körüli az üvegházhatású gázok koncentrációja, ami globális szinten a kibocsátások 
gyorsuló ütemű növekedése miatt folyamatosan, évente mintegy 2 ppm-mel emelkedik.  

A cél elérése érdekében 2050-ig azt kellene elérni, hogy a globális kibocsátások legalább 40 százalékkal 
csökkenjenek az 1990. évi kibocsátási szinthez képest. Az éghajlatvédelmi szempontból eddigi rossz 
tendencia következményeként 2004-ben a kibocsátások 25 százalékkal haladták meg az 1990. évi szintet. 
Ezért ha a 2004. évi kibocsátások képezik az összehasonlítás alapját, akkor ehhez viszonyítva a 
kibocsátásokat 50–80 százalékkal szükséges globális szinten csökkenteni 2050-ig. 

3.2.1 Kibocsátás-csökkentési célok 
 
Magyarország kibocsátás-csökkentési törekvéseit eddig a Kiotói Jegyzőkönyvben 2012-re tett  

6 százalékos csökkentési vállalása határozta meg. 2012 után a fejlett ipari országoknak (Annex I.), közöttük 
Magyarországnak is jelentősebb mértékben kell kibocsátását csökkenteni, mint a globális átlag. Ezt indokolja 
az egy főre jutó kibocsátások jelenlegi szintje, valamint az átlaghoz képest magasabb gazdasági fejlettsége, 
és a történelmi kibocsátások mértéke, hiszen egyes üvegházhatású gázok légköri tartózkodási ideje több 
száz év. 

A globális kibocsátás-csökkentés célja a veszélyes mértékű éghajlatváltozás elkerülése. E cél 
teljesülésének valószínűsége lényegében attól függ, hogy milyen szinten stabilizálódik az üvegházhatású 
gázok légköri koncentrációja (ppm CO2 egyenértékben). Minél kisebb ez a szint, a siker annál valószínűbb. 
A különböző gázkoncentráció szintekhez tartozó kibocsátás-csökkentési szükségleteket a 3.1. táblázat 
szemlélteti. (Hogy a globális csökkentési cél az egyes ország csoportokra milyen terheket ró, nagyban függ 
attól, hogy a terhek megosztásánál milyen hatékonysági illetve igazságossági elvet alkalmazunk – ezt 
tükrözik a gyakran elég tág intervallumok.) 

ÜHG Kibocsátás Légköri ÜHG 
koncentráció 

Régió 
2020 2050 

450 ppm CO2 
egyenérték 

Globális +10% -40% 

 EU25 -37% - -30% -90% - -78% 
 Annex I -42% - -25% -93% - -79% 
 Fejlődő Jelentős eltérés a referenciától 

minden régióban 
Jelentős eltérés a referenciától 

minden régióban 
550 ppm CO2 
egyenérték 

Globális +30% -10% 

 EU25 -28% - -20% -88% - -68% 
 Annex I -29% - -16% -90% - -68% 
 Fejlődő Jelentős eltérés a referenciától 

Latin Amerikában, Közel Keleten 
és Ázsiában 

Jelentős eltérés a referenciától 
minden régióban 

650 ppm CO2 
egyenérték 

Globális +50% +45 % 

 EU25 -18% - -8% -63% - -47% 
 Annex I -14% - 6% -76% - -48% 
 Fejlődő Eltérés a referenciától Latin 

Amerikában, Közel-Keleten és 
Kelet-Ázsiában 

Eltérés a referenciától a legtöbb 
régióban, különösen Latin 

Amerikában, Közel-Keleten és Kelet- 
Ázsiában 

3.1. táblázat – Kibocsátás-csökkentési intervallumok minden jelentősebb rezsim modellt felhasználva, mint százalékos 
változás az 1990-es szinthez képest, 450, 550 és 650 ppm CO2 egyenérték forgatókönyveket figyelembe véve – Forrás: 
Factors underpinning future action – 2007 update, Ecofys 2007. május 
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Az eltérő stabilizációs koncentrációs szintek eltérő kibocsátás-csökkentési kihívást jelentenek globálisan. 
A koncentrációs szintek magasabb szinten történő tetőzése kisebb csökkentést követel meg, de nagyobb a 
kockázata, hogy visszafordíthatatlan éghajlatváltozás következik be.  

Magyarországnak a jövőben az Európai Unió által kitűzött, első fejezetben már ismertetett célokhoz kell 
igazítani az éghajlatvédelmi kötelezettségeket. Az EU állam- és kormányfői 2007 márciusában abban 
állapodtak meg, hogy az unió szén-dioxid-kibocsátását 2020-ra 20 százalékkal kell csökkenteni 1990-hez 
képest. A döntés része volt az is, hogy amennyiben a világ más, jelentős kibocsátó országai is vállalnak 
megfelelő mértékű csökkentést, akkor az EU kész 30 százalékos csökkentésre. A 2020 utáni időszakról 
döntés nem született, de a kormányfők 2050-re előirányoztak egy 60–80 százalék közé eső csökkentési célt.  

Az EU tagállamok összességére, az üvegházhatású gáz kibocsátó ágazatok teljes körét figyelembe 
vevő kibocsátás-csökkentési célok elérésére az egyes tagállamok eltérő vállalásokat tesznek, amelyet egy 
úgynevezett tehermegosztási megállapodás fog tartalmazni. Számos módszer létezik az uniós 
tehermegosztási megállapodáson belül a tagállamok kibocsátás-csökkentési céljainak elosztására, ezek 
alapján egy intervallum jelölhető meg, amelyen belül kell meghatározni a kibocsátás-csökkentési célokat. A 
kibocsátás-csökkentési célok meghatározásánál a hosszú távú kibocsátás-csökkentési szükségletek (2°C) 
végrehajtásához előrevetített csökkentési kényszert kell figyelembe venni.  

Magyarország esetében megállapítható, hogy a gazdaság fejlődése szempontjából az EU átlagot 
jelentősen meghaladó kibocsátás-csökkentési kötelezettség akadályozná Magyarország gazdasági 
felzárkózását az unió átlagához. A kibocsátás-csökkentési erőfeszítések korai, fokozatos bevezetésével 
azonban elkerülhető egy olyan későbbi sokkhatás, amely egy viszonylag hirtelen csökkentési kényszerrel 
járhat együtt. A GDP-re vetített kibocsátások szintén azt jelzik, hogy vannak még kiaknázatlan, nem túl 
drága kibocsátás-csökkentési lehetőségek. 

Mindezek tükrében a magyarországi üvegházhatású gázkibocsátások csökkentési célja a 
következőkben foglalható össze 2025-re, a NÉS időtávjának végére vonatkozóan: 
• az EU 20 százalékos egyoldalú kibocsátás-csökkentési vállalása esetén: 16−25 százalékos csökkentés 

1990-es kibocsátási szinthez képest; 
• átfogó globális keretrendszer, azaz mínusz 30 százalékos EU cél esetén: 27−34 százalékos 

csökkentés az 1990-es kibocsátási szinthez képest. 
Az Unió által kitűzött 30%-os kibocsátás-csökkentési cél feltételrendszerének megvalósulása esetén 

hazánk 2025-re kitűzött kibocsátás-csökkentési céljainak eléréséhez a hazai eszközök mellett kibocsátás-
ellentételező egységek vásárlására is szükség lehet. A fejlődő országokban olcsóbban végrehajtott 
kibocsátás-csökkentésből származó kibocsátási jogosultságok kereskedelme már jelenleg is működik. 
Amennyiben a 2012 utáni nemzetközi keretrendszerre vonatkozó tárgyalások sikeresen végződnek, 
szükséges 2012 előtt felállítani egy állami vásárlási programot, hogy 2012 után megfelelő tapasztalatok 
birtokában indulhasson a szükséges kibocsátási jogosultságok vásárlása. 

3.2.2 Egy alacsonyabb széntartalmú gazdaság felé 
 
A kibocsátások csökkentése, ezzel pedig az ország klímabarátabb fenntartható fejlődési pályára állítása 

nem rontja a gazdasági versenyképességet, hanem épp ellenkezőleg, javítja azt. A kibocsátások 
csökkentésével mérséklődik a gazdaság úgynevezett szén-intenzitása, más néven egy alacsony 
széntartalmú gazdaság jön létre. Az ezzel együtt járó, versenyképességgel összefüggő hatások: 

Az ilyen típusú gazdaság magasabb fokú energiabiztonsággal bír, hiszen kevésbé függ a külföldről 
származó fosszilis tüzelőanyagoktól;  

A fosszilis energiahordozók okozta gazdasági teher az elkövetkező években, évtizedekben vélhetően 
egyre csak nőni fog, így egy alacsony szénintenzitású gazdaság szereplői számára jelentős költség-
megtakarítást is jelenthet, ha a növekvő fosszilis tüzelőanyag áraktól függetleníteni tudják magukat.  
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Az árnövekedésnél, különösen a földgáz és kőolaj esetében a készletek felhasználásának csúcspontja a 
2010-es és 2030-as évek között várható.  

 
Ehhez társul még a szén-dioxid kibocsátás ára, amely egyes, a kibocsátás-kereskedelem alá tartozó 

ágazatokban már most is jelentkezik, és amely hosszú távon minden bizonnyal emelkedni fog. Ez 
pedig megnöveli a „szén-intenzív” termelés költségét, és csökkenti annak versenyképességét.  

 
Pozitív társadalmi hatás még, hogy az alacsony széntartalmú gazdaságban elterjedten használt 

megújuló energia előállítása sokszor munkaigényesebb, mint a hagyományos energiatermelés. 
Ezért az átállás munkahelyeket teremt. 

 
Az alacsonyabb széntartalmú pályára állás paradigmaváltást igényel. Az alacsony és a magas 

széntartalmú gazdaság közötti alapvető különbségeket mutatja be a 3.2. táblázat.  
 

 Magas széntartalmú gazdaság Alacsony széntartalmú gazdaság 
 Villamos energia 

Energia-szerkezet A villamos energia termelés nagy része szén, 
olaj és gáz felhasználásával történik 

A villamos energia előállítása túlnyomórészt vagy 
teljesen alacsony széntartalmú forrásokból 
származik: megújuló (szél- és napenergia, 
biomassza); a szén-dioxid kibocsátó erőművek szén 
befogást és tárolást alkalmaznak; nukleáris energia 

Energia-
hatékonyság 

A villamos energia termelés hatásfoka 
alacsony, a kapcsolt energiatermelési 
lehetőségek nincsenek teljes körűen 
kihasználva 

A villamos energia termelés hatásfoka magas, a 
kapcsolt villamos energia termelési lehetőségek 
kihasználása tovább bővül a decentralizált villamos 
energia termelés térnyerésével egy időben 

Energia-
takarékosság 

A villamos energia szolgáltatóknak a lehető 
legnagyobb mennyiségű villamos energia 
eladása az érdeke 

A villamos energia szolgáltatóknak a környezetbarát 
energia eladása, és a villamos energia fogyasztás 
csökkentése érdekükben áll 

 Ipar 

Gazdasági 
szerkezet 

A gazdaság szerkezetében jelentős a magas 
energiaintenzitású ágazatok aránya 

A gazdaság szerkezete a kevésbé energia-intenzív 
ágazatok felé tolódik el, részben a fogyasztás 
szerkezetének átalakulása, részben a 
termelésükhöz magas fajlagos energiamennyiséget 
igénylő anyagok hulladékainak hasznosítása 
következtében 

Energia-
hatékonyság 

Az egyes termékek termelése a legjobb 
elérhető technikához képest magas fajlagos 
energiafelhasználással történik 

Az egyes termékek termelése során az energia-
megtakarítási lehetőségek kiaknázása elsődleges 
szempont 

Hasznosítás A termékek és a termelés megtervezése 
során nem helyeznek hangsúlyt azok 
újrahasznosíthatóságára 

A termékek könnyebben újrahasználhatóak lesznek 

Fogyasztói 
szerkezet és 
végfelhasználói 
energia-
takarékosság 

A helyettesíthető köztes és végtermékek 
közötti választás során nem szempont a 
termelés során kibocsátott ÜHG mennyisége 

Egymással helyettesíthető termékek esetén, mind a 
termék előállítása, mint használata során keletkező 
ÜHG kibocsátás tekintetében az alacsonyabb ÜHG 
kibocsátást eredményező termék preferált 

 Hőenergia 

Energia-szerkezet A hőtermelés alapja olaj, szén és gáz A hőtermelés alapja alacsony széntartalmú 
tüzelőanyag vagy technológia, mint biomassza. 

Energia-
hatékonyság 

Más feldolgozásból és áramtermelésből 
származó hő nem kerül felhasználásra 

A villamos energiával kapcsoltan termelt hő elterjed 

Végfelhasználói 
energia-
takarékosság 

Az épületek úgy épülnek, hogy 
nagymértékben használják és pazarolják az 
energiát 

Minden új otthon úgy épül, hogy sokkal kevesebb 
fűtést igényel, vagy egyáltalán nem igényel fűtést 
(passzív épületek); jobban tervezett és mikro- és 
közösségi szintű hőtermelés 

Végfelhasználói 
energia-
takarékosság 

A legtöbb háztulajdonos nem ruház be 
szigetelésbe a pénzpiaci és információs 
korlátok miatt pedig középtávon megtérülő 
beruházást jelentene, 

Minden háztulajdonos számára elérhető egyszerű 
szolgáltatás, az energia audit elvégzése és az 
energiafelhasználás csökkentése 
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 Közlekedés 

Közlekedési 
módok megoszlása 

A személygépkocsi használat növekszik, 
ahogy a jövedelmek növekednek, a légi 
közlekedés rohamosan növekszik 

Az emberek fenntarthatóbb közlekedési módokat 
választanak, beleértve a helyi és regionális felszíni 
tömegközlekedés nagyobb használatát, a gyaloglást 
és biciklizést 

Közlekedési 
módok 
megoszlása 

A közúti szállítás aránya növekszik A közúti szállítás aránya csökken, a szállítási 
igények tudatos tervezésén, a fenntartható szállítási 
eszközök választásán keresztül 

Energia-szerkezet A legtöbb gépjárművet fosszilis üzemanyag 
hajtja 

A járművek alacsony széntartalmú üzemanyagokat 
(hosszútávon villamos energiát és hidrogént) 
használnak. 

Energia-szerkezet Az üzemanyag-ellátók a benzint és dízelt 
helyezik középpontba 

Az üzemanyag-ellátók az alacsony széntartalmú 
üzemanyagok ellátására infrastruktúrát hoznak létre. 

Végfelhasználói 
energia-
takarékosság 

A vásárlók a nagy környezeti lábnyommal 
rendelkező gépkocsikat preferálják 

A vásárlók tudatosak a gépkocsik környezeti 
lábnyomát illetően és jobban figyelembe veszik azt, 
amikor vásárlási döntést hoznak. 
 
 

 Mezőgazdaság 

Termesztés jellege Műtrágya- és növényvédőszer-igényű, nagy 
gépesítettségi fokú nagyüzemi intenzív 
tömegtermelés dominanciája 

Kis kemikáliaigényű (így környezetbarát), külterjes, 
munkaintenzívebb elterjedése (biogazdálkodás) 

Piac Világpiacra termel, a helyi piac másodlagos A helyi piac elsődleges: újfajta termelői-fogyasztói 
kapcsolatok, a világpiac másodlagos. 

Energia Jórészt fosszilis alapon termelő 
energiarendszerekhez kapcsolódik  
Az elérhetőhöz képest víz- és energiapazarló 
technikák 

Helyben termelt megújuló energiát használ; 
Víztakarékos öntözőrendszerek illetve egyéb 
energiamegtakarító technikák alkalmazása 

3.2. táblázat – Magas és alacsony szénigényű társadalom jövőképe – Forrás: UK Climate Change Programme, 2006 

 
A fent felsorolt intézkedéseket alapvetően költséghatékonyságuk sorrendjében kell végrehajtani, ennek 

az elvnek az alkalmazása biztosítja, hogy adott költségen a legnagyobb mértékű kibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni.  

Jelenleg a meglévő technológiák hatékonyabbá tételével is hathatós kibocsátás-csökkentést lehet elérni, 
mivel még jelentős kibocsátás-csökkentési potenciálok vannak az egyes ágazatokon belül (pl. épületek 
energiahatékonyságának növelése; közlekedés karbon intenzitásának csökkentése). Emellett az 
üvegházhatású gázkibocsátás mérséklésének költsége hosszú távon várhatóan nőni fog a nemzetközi 
kibocsátás-csökkentési követelmények szigorodásának következtében, ezáltal hosszabb távon kifizetődőbb 
kivitelezni olyan beruházásokat, amelyeket középtávra vonatkozóan még nem lenne érdemes végrehajtani. 
Ugyanakkor a szigorúan vett költséghatékonysági sorrend felborulását eredményezhetik az alábbi 
szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni: 

• vannak olyan tényezők (pl. energiabiztonság) amelyek nem számszerűsíthetők a közvetlen 
költségek és hasznok szintjén, hanem inkább a közvetlen költségeket és hasznokat meghatározó 
stratégiai jelentőségű tényezőnek tekinthetők; 

• a jelenlegi megoldások hosszú távú gondolkodást igényelnek, mert az egyes megoldásokat 
megalapozó technológiai és infrastrukturális megoldások hosszabb távon kivitelezhetők, és 
megfelelő tervezés esetén a meglévő technológia és infrastruktúra esedékessé váló felújításával 
összekapcsolhatók; 

• a jelenleg hozott döntések hosszú távon fejtik ki a hatásukat, a kialakult rendszernek van egy 
bizonyos tehetetlensége, egyrészt mert a hosszú távra történt beruházások cseréje hosszabb idő 
alatt megy végbe, másrészt a kialakult status quo mentén húzódó érdekeltségek is néha 
akadályozhatják az optimális döntések meghozatalát a későbbiekben, valamint a technológiai 
„bezáródás” jöhet létre, melynek eredményeképpen fennmaradhatnak a rövid távon optimálisnak 
tűnő, azonban hosszú távon nem feltétlenül versenyképes technológiák, ezért minden döntés 
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meghozatala során figyelemmel kell lenni arra, hogyan befolyásolja a jövőbeli döntési lehetőségeket 
és a hosszabb távon jó alternatívát jelentő döntéseket kell hozni; 

• figyelemmel kell lenni a tágabban értelmezett fenntarthatóságra, ezért elkerülendők azok az 
intézkedések, melyek hosszú távon károsan hatnak a környezeti-gazdasági-társadalmi folyamatok 
fenntarthatóságára. 

3.3 Kibocsátás-csökkentési lehetőségek 

Az üvegházhatást okozó gázkibocsátások csökkentésére számos lehetőség kínálkozik az energetika, a 
közlekedés, a mezőgazdaság, és a hulladékgazdálkodás terén. Ezeket veszik számba a következő 
alfejezetek. 

3.3.1 Energetika 
 
A NÉS az Energiapolitika 2007–2020, a Megújuló Energia Stratégia és a Nemzeti Energiahatékonysági 

Akcióterv jövőképével és célszámaival összhangban a következő elérendő célokat jelöli meg. 
 

STRATÉGIAI CÉLOK: 

Alapvetően csökkenteni kell a fosszilis energiahordozók felhasználását, az energiabiztonság 
szempontjait szem előtt tartva energiahordozó-struktúraváltást kell elérni a hazai energetikai iparban.  

Ökológiai terhelésünk mérséklését csak a teljes társadalmi energiafelhasználás csökkentésével lehet 
elérni. Ezért középtávon az energiafelhasználás abszolút értékét szinten kell tartani, ezt követően pedig 
jelentősen csökkenteni kell. Közép- és hosszú távon alapvető cél, hogy a kívánt GDP növekedés szétváljon 
az energiafelhasználás növekedésétől.  

Jelentős mértékű energiatakarékossági mozgalmat kell indítani, ösztönözni kell mind a lakosságot, mind 
az intézményi energiafelhasználást a megtakarítás irányába a fogyasztói magatartás befolyásolásán 
keresztül (tudatformálás, energiatakarékos termékek címkézése, példamutató kormányzati és önkormányzati 
működés megvalósítása stb.). 

A probléma és a stratégiai célok integrált kezeléseként a fiskális politika klímavédelmi és környezeti 
szempontú felülvizsgálata és átalakítása (pl. káros támogatások felszámolása, adórendszer átalakítása) 
szükséges. 

Az államnak elő kell segíteni, és ösztönözni kell az energiahatékonyság növelését és a megújuló 
energiaforrások terjedését és alkalmazását (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, biomassza stb.), 
ezért a 2006. évi 55 PJ-ról 2020-ra 186,4 PJ-ra kell növelni a megújuló energiafelhasználást a fosszilis 
energiahordozók kiváltására.   

 
Az energiaszektor kibocsátásai az alábbi módon csökkenthetők: 
• energiahatékonyság növelése (fajlagos energiafelhasználás-csökkentés); 
• energiatakarékosság növelése (energiafogyasztás csökkentés); 
• megújuló energia térnyerése;  
• szén-dioxid megkötési technológiák alkalmazása; 
• tüzelőanyag-váltás, azaz az alacsony fajlagos kibocsátású tüzelőanyagok fokozottabb alkalmazása. 
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3.3.1.1 Energiahatékonyság, energiatakarékosság  
 

A "végfelhasználói" energiafogyasztás az ezredforduló óta átlagosan évi 1,8 százalékkal emelkedik. A 
megfelelő intézkedések meghozatalának hiányában, ha nem is ilyen mértékű, de növekvő pálya 
prognosztizálható az elkövetkező húsz évben. Ezzel egy időben javul az energiahatékonyság, mégpedig az 
EU átlagánál jobban. Ezt igazolja az energiahatékonysági index (ODEX), amely szerint az unió 25 
tagországában 1998 és 2004 között 5 százalékkal, Magyarországon pedig 11 százalékkal mérséklődött az 
energiaintenzitás.  

A legkörnyezetbarátabb energia a meg nem termelt, fel nem használt energia. Ennek jegyében a 
kibocsátások csökkentésének legnyilvánvalóbb lehetősége az energiafelhasználás csökkentése. A 
statisztikai adatok azt mutatják, hogy a rendszerváltást követő évek jelentős visszaesése óta kis mértékben, 
de növekszik az energiafelhasználás annak ellenére, hogy a nemzeti össztermékre vetített 
energiafelhasználás csökken, azaz az energiahatékonyság nő.  

Ez a kedvező fejlemény döntően a teljes energiafelhasználásból 18,7 százalékkal részesülő iparnak 
köszönhető, ahol az ODEX index 22 százalékkal csökkent, mégpedig korszerűtlen kapacitások bezárása, 
illetve modern termelőberendezések üzembe állítása nyomán. A 35 százalékos részarányú háztartások és a 
22,5 százalékos közlekedés energiahatékonysága a vizsgált időszakban stagnált. Jóllehet, a 
rendszerváltozás óta az előbbinél alapvetően a fűtéskorszerűsítéseknek köszönhetően 1998-ig  
25 százalékos, az utóbbinál pedig döntően a gépjárműállomány cseréje miatt 1996-ig 20 százalékos 
hatékonyságnövekedés történt. Az energiafogyasztásban mintegy 20 százalékos súlyú kereskedelmi-
szolgáltatási szektorban a felhasznált energia a szállításon felül főleg az épületekhez kötődik (erre nem 
készült számítás). Itt is stagnálás valószínűsíthető. Meg kell találni azokat a megoldásokat, amely az 
energiafelhasználás növekedését középtávon megállítják, hosszú távon pedig az igények jelentős 
csökkentését eredményezik. Ennek adott gazdasági szerkezet mellett alapvetően két módja van, az 
energiatermelés hatásfokának növelése, és a végfelhasználói energiatakarékosság növelése. 

Energiahatékonysági kötelezettségek, kormányzati törekvések 
 Az EU úgynevezett energiaszolgáltatási irányelve szerint az országnak 2008-tól 2016-ig évente 
legalább egy százalékkal kell csökkentenie fajlagos energiafelhasználását. 
 Az ország energiahatékonysági cselekvési programja tartalmazza a kormány által alkalmazni 
kívánt energiahatékonysági intézkedéseket. A lehetséges intézkedések között említhető például a 
hűtőszekrényeknél, mosógépeknél használatos ökocímkézés kiterjesztése irodai készülékekre, 
autókra, valamint a közlekedésben a sebességkorlátozások módosítása. Lakossági gépek cseréjekor 
állami támogatásra lehet számítani adókedvezmények formájában. Az állam a tömegközlekedés 
használatára sarkallva segíteni kívánja egyebek között a P+R rendszerek kialakítását is. 
 A 9 év alatt mínusz 9 százalékos uniós cél nem a teljes magyarországi energiafelhasználás 
arányában értendő, a számításkor csak annak 60 százalékát kell figyelembe venni. Nem kell számolni 
ugyanis az EU emisszió-kereskedelmi rendszerébe tartozó iparágak 40 százalékot kitevő 
energiafelhasználásával, mert ez az éghajlatvédelmet szolgáló kezdeményezés is a hatékonyság 
fokozására szolgál. 
 Mindez azt jelenti, hogy a cél teljesüléséhez országos szinten mintegy 5 százalékot kell javítani 
legalább az energiahatékonyságon. Az elmúlt 3–5 évben 1,7–1,8 százalékkal javult az 
energiahatékonysági mutató csak az állam által támogatott projektek révén. A kormány várakozása 
szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) említett támogatásai 3 százalékos javulást 
eredményeznek. 
 A Nemzeti Fejlesztési Terven belül 2004–2006 között 5,9 milliárd forint támogatás jutott 
energiahatékonysági projektekre. Az ÚMFT vonatkozó programja 2007–2013 között 42 milliárd forintot 
irányoz elő erre a célra, ezenkívül ÚMVP belül támogatásra kerülnek megújuló energiaforrások 
hasznosítását elősegítő beruházások is. 
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Hatásfokjavítás 
A hatásfok javítása az erőműiparban részben a régi blokkok hatásfok növelésével, illetve kiváltásával 

valósítható meg. A hatásfokjavításnak jelenleg elsősorban a villamosenergia-termelésben van jelentősége, a 
nagy kibocsátással rendelkező ágazatok közül itt a legalacsonyabb a hatásfok a legjobb elérhető technika 
hatásfokához viszonyítva. A villamosenergia-termelés átlagos hatásfoka 31,8%, ami európai 
összehasonlításban is alacsonynak mondható. Az egyes villamos energia termelő egységek hatásfoka  
28–79 százalék között mozog. 

A hatásfok növelésének eszköze a magas hatásfokú új erőművek létesítése, illetve a kapcsolt villamos 
energia- és hőtermelés alkalmazása, mely utóbbi akár 30%-os tüzelőanyag megtakarítást is eredményezhet, 
mintha külön kerül előállításra a hő- és a villamos energia. Az új, jobb hatásfokú erőművek létesítésénél is 
maximálisan ki kell használni a kapcsolt energiatermelés lehetőségét, részben a technológia kialakításával, 
részben az erőművek, illetve a hőfelhasználók telephelyének a megválasztásával. 

Újabb, jobb hatásfokú kapacitások belépése folyamatosan történik. Ezt a folyamatot jól jellemzi, hogy a 
magyar villamosenergia-rendszer kapacitásainak átlagos összesített hatásfoka 2005-ig 5 százalékkal javult 
1990-hez képest. Az elavult kapacitások cseréjét, új kapacitások létesítését a piaci körülmények határozzák 
meg, ezeket lehet olyan módon befolyásolni, hogy az a gyorsított erőművi modernizációt szolgálja. A piaci 
folyamatokba beavatkozási lehetőség a kibocsátás-kereskedelmi rendszer keretében szétosztott kibocsátási 
egység mennyisége az új, illetve a meglévő erőművek számára. 

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének alakulása a jövőben 
Az EU a kibocsátás-kereskedelmi rendszer szabályainak egységesítésére törekszik, így a 

kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe bevont iparágak képviselőinek fel kell készülniük arra, hogy a 
kibocsátási egységeket, vagy azok jelentős részét meg kell vásárolniuk, az esetlegesen ingyenesen 
kiosztható mennyiség pedig a meglévő és új létesítmények esetén a legjobb elérhető technikán alapul 
majd. A magas fajlagos kibocsátással rendelkező fosszilis tüzelőanyag felhasználás növelésére nem 
kerülnek kiosztásra kibocsátási egységek, az ilyen termelés esetleges növelése a hatásfok javításával 
érhető el, a felhasznált tüzelőanyag növelése nélkül. 

A fosszilis alapú energiatermelés 2050-ig az energiatermelésben jelentős, bár pontos arányában 
nehezen meghatározható szerepet fog játszani. Ezzel összefüggésben fontos a szén-dioxid leválasztással 
és tárolással kapcsolatos várható jogszabályi környezet minél hamarabbi meghatározása, melyet bővebben 
az erről szóló fejezet tárgyal. 

Éghajlatvédelmi szempontból a szén a földgázhoz képest több kedvezőtlen tulajdonsággal bír, ezért a 
szenes kapacitások létesítése akkor fogadható el, ha az a meglévő, elavult blokkok cseréjére irányul, 
melynek eredményeképpen az erőművi hatásfok tovább javul, az erőművek jó minőségű szeneket 
használnak fel, alkalmazzák a különböző szén-dioxid-leválasztási és tárolási technológiákat, vagy ha 
biomasszával együtt zajlik az égetés. 

A hőtermelés területén a rossz hatásfokú berendezések cseréje, a kapcsolt energiatermelés 
lehetőségeinek további kihasználása, illetve a távhő rendszerek elosztási veszteségeinek csökkentése 
vehető számításba. 

STRATÉGIAI CÉLOK: 
A kapcsolt energiatermelés támogatásának felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy források 

szabadulhassanak fel az egyéb éghajlatvédelmi intézkedések támogatására, ugyanis a kapcsolt villamos 
energia és hőtermelés nagy részben a beruházók számára jó üzleti lehetőség, hiszen energia-megtakarítást 
eredményez. 

Emellett szükséges a kapcsolt energiatermelés alkalmazhatósági vizsgálatának szigorítása.  
Az energia árában a lakossági árkompenzáció egy részét nem közvetlen támogatásban kell nyújtani, 

hanem az érintett lakosság energiafelhasználásának hatékonyságába fektetni. Ezzel az energiaköltségek 
hosszú távú csökkentése érhető el, ami hosszabb távon kompenzálja az áremelést. 
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Lakossági és közületi energiatakarékosság 
A lakossági és kommunális szektor nemcsak azért érdemel különös figyelmet, mert a végfelhasználói 

kibocsátások nagy hányadáért felelős, hanem azért is, mert e kibocsátások folyamatosan nőttek az elmúlt 
években. Ugyanakkor ebben a szektorban rendkívül nagy a kibocsátás-csökkentési lehetőség, viszont az 
eddigi és jelenlegi kibocsátás-csökkentést célzó intézkedések a lakossági szektort alig érintették. 

Ugyanakkor nem elhanyagolható annak figyelembevétele sem, hogy az egyes jelentős ÜHG 
kibocsátással bíró energiafelhasználások részesedése hogyan alakul az emberek megítélése, s a valóság 
szerint, melyet jól szemléltet a 3.3. ábra.  

 

14% 18% 26% 39%

3%
Gépkocsi

Melegvíz

Fűtés

Elektromos berendezés

Nem tudja  

 

31% 8% 53% 8%

 
3.3. ábra – Mire fordítjuk a legtöbb energiát? – Forrás: Emnid survey „zukunft haus 2003” for Deutsche Energie-Agentur. 

A felmérés alapján a megkérdezettek 74%-a nem tudta, hogy a fűtés a legnagyobb energiafaló, s közel 
30%-uk még a fűtési költségével sem volt tisztában.  

Magyarországon a 2004-es statisztikák alapján 4 millió háztartás van, ezek energiafelhasználása a teljes 
primerenergia-fogyasztás 38 százalékát teszi ki. Az ebből származó üvegházhatású gáz kibocsátás az 
ország kibocsátásának egyharmadát jelenti. Az országos villamos energia felhasználás 31 százalékáért a 
háztartások felelősek. A jelenlegi lakásállományra vonatkoztatva az éves energiaigény négyzetméterenként 
200 kilowattóra, ebbe tartozik a fűtés, világítás, szellőzés, melegvíz, a főzés és háztartási gépek 
energiaszükséglete.  

Egy friss tanulmány alapján nemcsak jelentős mitigációs lehetőségeket rejt a lakáscélú épületekhez 
kapcsolódó energiafelhasználás, de ezek jelentős része meg is térül a megtakarított energiaköltségek miatt. 
Ha csak ezek a megtérülő lehetőségek megvalósulnak, 2025-ben már ezzel is összesen mintegy 6 millió 
tonnával kisebb lenne a CO2-kibocsátás és 28 TWh-val az energiafogyasztás. Ezen potenciál megvalósítása 
2008–2025 között nagyjából összesen 12 milliárd euró összegű beruházást igényel, mely ugyanakkor a 
társadalom számára 19 milliárd euró energiaköltséget takarít meg.  

A 3.3 táblázat jól szemlélteti, hogy az energiahatékonyság növelését már egy-egy berendezés cseréje is 
jelentősen szolgálja: az energia felhasználásban az átlagos modell és a legjobb prototípus között több mint 
tízszeres különbség is előfordulhat. 

 Lakás 
(kWh/m2/év) 

Hűtőszekrény 
(kWh/nap) 

Gázkazán 
(MJ/nap) 

Légkondicionáló 
(kWh/nap) 

Átlagos 
modell 190 4 210 10 

Új modell 110 3 180 7 
Legjobb 
modell 68 2 140 5 

Legjobb 
prototípus 11 1 110 3 

3.3. táblázat – Az energiahatékonyság javításának lehetősége – Forrás: Novikova, A. – Ürge-Vorsatz, D. (2008): Szén-
dioxid mitigációs potenciál a magyarországi lakossági szektorban 

Valóság 

Amit az emberek hisznek 
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 Energiafogyasztás (hagyományos 40 W-os 
izzóval egyenértékű fényt adó izzókra 

vonatkoztatva) 

Élettartam 
 (óra) 

Hagyományos 
izzó 

40 W 1000–1500 

Halogén 8 W 10 000 

LED 3,4 W 50 000 

 3.4. táblázat – Eltérő típusú fényforrások energiafogyasztása és élettartama  
A lakosság évi mintegy 11 terawattórás áramfogyasztása különböző intézkedésekkel 2,8 terawattórával 

csökkenthető olyan módon, hogy a beruházás költségei teljesen − a fogyasztási szokásoktól függően − egy 
évtized alatt megtérülhetnek.  

A közlekedési célú energiafelhasználással nem számolva a lakossági és közületi szektorban az 
energiafelhasználás döntő része, 70 százaléka épületfűtésre jut. A magyarországi lakásállomány 
többségében rossz hőfizikai adottságokkal rendelkezik. Ennek megfelelően jelentős kibocsátás-
megtakarítási lehetőség az épületek hőtechnikai jellemzőinek javításában lehet. 

A meglévő épületállomány esetén a legfontosabb beavatkozási lehetőségek a következők: 
• nyílászárók felújítása vagy cseréje; 
• épülethatároló felületek hőszigetelése (fal-, padlás-, padlófödém-szigetelés); 
• fűtési berendezés korszerűsítése; 
• fűtésszabályozás; 
• távhő egyedi szabályozása. 
A nyílászárók cseréjét a homlokzat felújítással együtt kell elvégezni, mert különben penészesedés alakul 

ki, mely az egészségre ártalmas. A legkorszerűbb technikákat alkalmazó komplex épület felújítások 
(fűtéstechnika, napkollektor, fűtésszabályozás, hőszigetelés, nyílászáró-csere) akár 80 százalékos energia 
megtakarítást, és ezzel arányos kibocsátás csökkenést is eredményezhetnek. Az épületek hőtechnikai 
javítására a jelenlegi gazdasági környezet nem kedvez. Ugyanakkor már az elmúlt évek lakossági 
gázárszintje mellett is néhány intézkedés egyértelműen – lakástípusonként eltérő időtáv, 5–15 év alatt – 
megtérülne. A már meglévő épületeknél az intézkedéseknek a fajlagos költségét a 3.5. táblázat szemlélteti 

Intézkedés költsége (Ft/kWh/év)* 

Intézkedés Ipari 
technológiával 
épült épületek 

Régi bérházak 
1992 előtt épült 
családi házak 

Termosztát 4 7 5 

Falak külső szigetelése 9  12 

Alagsor szigetelése  6 5 

Kondenzációs központi gázbojler  13  

Tető szigetelése  12  

* A költség számítások figyelembe veszik az egyes intézkedések közötti összefüggéseket 
** Az ablak- és ajtócsere során nem került figyelembe vételre az ablakok és ajtók jobb záróképessége, ezért ezeknek az 

intézkedéseknek az energia megtakarításra vetített költsége felülbecsült 
 

3.5. táblázat – A különböző típusú épületenergetikai beavatkozások intézkedési költségei – Forrás:  Novikova, A. – Ürge-
Vorsatz, D. (2008): Szén-dioxid mitigációs potenciál a magyarországi lakossági szektorban 
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Csak az ilyen, 5–15 év alatt megtérülő vagy a megtérülés határán lévő beruházásokat figyelembe véve, 
azok folyamatos megvalósításával 2025-re évi 101 Petajoule energiamegtakarítás lenne elérhető a meglévő 
épületekben. Összehasonlításként a lakosság teljes energiafogyasztása 2005-ben 317 Petajoule volt. Az 
épületek esetén a legjelentősebb megtakarítások az új épületeknél érhetőek el. Ugyan az arányaiban 
kevesebb számú új épület miatt ez kisebb éves megtakarítást jelent, de mivel a most kivitelezett épületek 
sok évtizedig meghatározzák a kibocsátásokat, alapvető fontosságú, hogy az építkezés területén minél 
hamarabb elterjedjenek az alacsony energiaigényű építkezési módszerek, mind a lakossági, mind a 
kommunális szektorban. Az épületszabványok szigorítása hosszú távon biztosíthatja, hogy az épületfűtésre 
fordított energiafelhasználás az újonnan épített vagy korszerűsített épületek esetében jelentősen 
csökkenjen. A 2006-os előírás-szigorítás is már jelentős, átlagosan körülbelül 30 százalékos megtakarítást 
jelent a korábbi, 1991-es szabvány szerint épült lakásokhoz képest.  

A legmodernebb technológiával épülő passzív épületek esetében pedig a fűtési igény teljesen 
kiküszöbölhető, és az energiafelhasználás a hagyományos épületek energiafelhasználásának összesen 20 
százalékára csökkenthető. A 0 szén-dioxid kibocsátású épületek megoldásai közé tartozik az épület 
szigetelése, megfelelő nyílászárók alkalmazása, a hőcserélős szellőztetés, a napkollektor, a hőszivattyú. 
Nagyobb családi házaknál 0-15%-os, a nagyobb volumenű irodaépületek esetén akár plusz beruházási 
költség nélkül is megvalósíthatóak ezek a megoldások. A melegvíz előállításában szintén vannak költség-
hatékony energiamegtakarítási lehetőségek. Az egyik néhány év alatt megtérülő lehetőség egyben a 
víztakarékosságot is szolgálja, amely fontos, az éghajlatváltozással összefüggő alkalmazkodási intézkedés 
is egyben, hiszen a jövőben egyre kevesebb ivóvíz áll majd rendelkezésre. A víztakarékossági intézkedések 
költségeit a 3.6. táblázat mutatja. 

Intézkedés Költség, Ft/kWh 

Víztakarékos csapok, táv melegvíz szolgáltatás 1 

Víztakarékos csapok, lakás saját melegvíz előállítása  1 

3.6. táblázat – A melegvíz előállítás során a különböző intézkedések megtakarításai – Forrás: Novikova, A. – Ürge-
Vorsatz, D. (2008): Szén-dioxid mitigációs potenciál a magyarországi lakossági szektorban 
 

A víztakarékossági intézkedések folyamatos bevezetése esetén 2025-re a lakosság jelenlegi 
vízmelegítési célú energiafogyasztása takarékos melegvíz-használattal akár 23 Petajoule-lal is 
csökkenthető.  

A fenti intézkedés megvalósítása olyan módon javasolt, hogy a nulla nettó vagy negatív költséget jelentő 
beruházást tegye kötelezővé.  

A megvalósulás érdekében a lakossági energiatakarékosság növelésére különféle támogatási formák 
lehetségesek. Ennek lehetséges módja a finanszírozási programok, melyek célja az energiafogyasztók 
hatékonyságjavítási beavatkozásai során felmerülő finanszírozási költségek csökkentése, és akkor 
hatékonyak, ha kis közpénz-ráfordítással jelentős volumenű beavatkozást mozgatnak meg. 

A legegyszerűbb támogatási forma a beruházás támogatása, mely jól átlátható, és nincs szükség 
hitelintézet bevonására. Másik támogatási módszer a kedvezményes kölcsönök nyújtása, vagyis 
kamattámogatás vagy hitelgarancia biztosítása. Ez a támogatástípus inkább a nagyobb volumenű közületi 
vagy ipari beavatkozások esetén hatékony. Kis értékű, tipikusan lakossági projekteknél ez a megoldás 
jelentős többletadminisztrációt igényel, melyet a résztvevők nem szívesen vállalnak. Más a helyzet, ha a 
lakosság részére olyan harmadik fél közvetítésével jut el a támogatás, amelyik sok kis projektet tud egy 
nagyobb projektté szervezni. Harmadik lehetséges támogatási mód a forgó alapok, mellyel azokat a 
fogyasztókat lehet segíteni, akik hatékonyságjavító projektjükkel ki tudják termelni a beruházáshoz 
szükséges pénzt, de ezzel a pénzzel nem rendelkeznek az induláskor.  
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A lakossági és közületi energia-megtakarítások területén az alábbi intézkedések élveznek kiemelt 
fontosságot: 

• Az épületekre vonatkozó energetikai előírások fokozatos szigorítással történő, előre bejelentett 
bevezetése 2020-ig minden új épületre, a nagyobb irodaépületi beruházásokra pedig 2012-től. Ezzel 
összefüggésben a tervezéshez és megvalósításhoz szükséges szakértői gárda képzésének 
biztosítása.  

• A Zöld Beruházási Rendszerből származó bevételeknek a lakossági és közintézményi szektorban 
megvalósuló, meglévő épületek energiahatékonyságának növelését célzó, magasabb beruházási 
igénnyel rendelkező beruházásokra történő koncentrálása, a támogatási rendszer kidolgozása. 

• Alacsony beruházási igényű, nettó pénzügyi hasznot jelentő intézkedések kötelezővé tétele (pl. 
Ausztrália, valamint több nyugat-európai ország példájából kiindulva szükséges az izzószálas égők 
fokozatos kivonása a kereskedelmi forgalomból). 

• Energiacímkézés, mely a pénzben kifejezett megtakarítást is feltünteti a termékeken. 
• Az alacsony készenléti (standby) fogyasztású berendezések előnyhöz juttatása, például a magas 

készenlétienergia-fogyasztású készülékek piaci korlátozásával, fogyasztói tájékoztatással. 
• A hűtési, klímatizálási igényeket kielégítő megoldások esetén, a fogyasztók befolyásolása 

információterjesztéssel és energiacímkézéssel, valamint az épületek szigetelése. 

3.3.1.2 Megújuló energia 
 

Magyarország az Európai Unióval folytatott tárgyalások során 2001-ben azt vállalta, hogy 2010-ig teljes 
energiafelhasználásán belül a megtermelt megújuló energia arányát 3,6 százalékról legalább megduplázza, 
a villamosenergia-fogyasztáson belül pedig az akkori 1 százalékot legalább 3,6 százalékra emeli. Ezt az 
arányt – mely egyébként az egész EU-ban az egyik legszerényebb vállalás – az ország már 2005-ben 
teljesítette, sőt a zöldenergia részesedése az áram- és a teljes energiatermelésből 2005-ben már 
meghaladta az 5 százalékot, de ugyanakkor ezt jórészt erdei fák alacsony hatásfokú hőerőművekben történő 
elégetésével értük el, ami nem lehet hosszú távú megoldás. A kormány a NÉS-sel párhuzamosan elkészített 
Magyarország Megújuló Energia Stratégiája szerint 2020-ig az alternatív energiatermelés teljes 
energiafogyasztáson belüli súlya legfeljebb 16 százalékot, a zöldenergiáé az áramfogyasztáson belül pedig 
maximum 18 százalékot tesz majd ki.  

A megújuló energiaforrások hasznosításának magyarországi adottságait tekintve több becslés is 
napvilágot látott az elmúlt években, de ezek eredményei nagyon eltérőek. Ezek alapján a mai 
technológiákkal alternatív módon megtermelhető energia évi 150–1.300 PJ között változik. A becsléseknél 
nincs érdemi eltérés ugyanakkor az „elméletileg” megújuló forrásokkal megtermelhető energiát illetően: ez 
akár évi 2500 petajoule-t is elérhet. Ekkora energiamennyiség több mint kétszerese a jelenlegi 
energiafelhasználásnak. Az egyes tanulmányok abban is megegyeznek, hogy a közeljövőben kihasználható 
legnagyobb lehetőséget a biomasszának tulajdonítják, ezt követi a földhő (geotermális), a szél, valamint a 
napenergia hasznosítása. Ugyan a vízenergia is megújuló energiaforrásnak számít, de a földrajzi 
adottságokat, a műszaki és természetvédelmi szempontokat figyelembe véve a jelen stratégia keretei között 
ezzel a lehetőséggel mint érdemleges megoldási lehetőséggel nem lehet számolni.  

A NÉS az ország Megújuló Energia Stratégiájában tartalmazott célokkal összhangban van, az abban 
meghatározott célt célértéknek tekinti. Eszerint a megújuló energia felhasználást az országos teljes végső 
energiafelhasználáson belül 186,4 PJ-ra kell emelni 2020-ra. Ez a végső energiafelhasználás nagyságától 
függően eltérő arányt jelenthet a teljes energiafelhasználáson belül és minden bizonnyal alatta marad az EU 
átlagaként meghatározott 20%-nak. Ennek oka, hogy Magyarország megújuló energiapotenciálja 
összességében elmarad az átlagos EU tagállam megújuló potenciáljától – a biomassza termelésben és a 
geotermális energiatermelésben rendelkezünk elsősorban relatív előnnyel a többi tagállamhoz képest. Az  
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első energiafajta alkalmazása egy bizonyos mértéken felül azonban természetvédelmi problémákat vet fel, a 
második alkalmazása pedig jelenleg alacsony a megújuló energiafajtákon belül. Így a NÉS a megújuló 
energiatermelés feltétlen növelése helyett elsősorban az energiafelhasználás csökkentésére helyezi a 
hangsúlyt az energiatakarékosságon és az energiahatékonyság fejlesztésén keresztül.  

A megújuló energiatermelésre vonatkozó célérték először a NÉS két éves felülvizsgálata, majd ezt 
követően négy-öt évente, a NÉS és az Energiapolitika esedékes felülvizsgálatai során kerül áttekintésre, és 
amennyiben megállapítást nyer, hogy a megújuló energiára vonatkozó célérték növelése lehetséges, és a 
kibocsátás-csökkentési cél tekintetében kívánatos eszköz is egyben, akkor az értéket meg kell növelni. 
Egyes megújuló energiatermelési módok költségeiben ugyanis 2020-ig jelentős csökkenés mehet végbe, a 
szélenergia termelés egyes várakozások szerint támogatás nélkül is hamarosan megtérülő beruházást jelent 
majd, a geotermikus és fotovoltaikus energiatermelés költségében szintén csökkenés várható. 

Biomassza 
A biomassza tág fogalom, a célirányosan termelt energianövénytől, a mezőgazdasági mellékterméken át 

a hulladékokig minden szervesanyag-félét felölel. A biomassza energetikai célú felhasználása három nagy 
területre bontható: 

• a közvetlen égetéses hasznosítás, szilárd biomassza; 
• bioüzemanyagok előállítása; valamint 
• biogáz.  

A 2006–os év villamos energiatermelésének közel 4,3 százalékát fedeztük biomassza-hasznosítással, 
és ez az arány is döntőrészt erdei tűzifa égetéséből származott, rossz hatásfok mellett. A biomassza alapú 
villamos energia- és hőtermelés felmérések szerint jelentős bővítési lehetőségekkel rendelkezik, de 
fenntarthatósági megfontolások és valós kibocsátás-csökkentési potenciálja alapján mégse jelent valódi 
alternatívát. A biomassza hasznosításakor a klímavédelmi és környezeti szempontokat alaposan mérlegelni 
kell. Erre a megújuló energiafajtára ott és oly mértékig érdemes támaszkodni, ahol és ameddig az nem 
bontja meg a természeti egyensúlyt, nem veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot és az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentése szempontjából is előnyös.  

A biomassza-termelés a következő természetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és klímavédelmi 
kockázatokat veti fel: 

• az energetikai célú biomassza-hasznosításhoz szükséges alapanyag területi igénye versenyt jelent 
a biomassza egyéb hasznosítási formáinak, így az élelmiszertermelésnek, a takarmányozásnak 
vagy az agráripari termékek alapanyaggyártásának, illetve a természetes élővilágon belüli 
hasznosulásának; 

• az alapanyag-termesztés környezeti terheléssel jár, s az általában intenzív művelés műtrágya- és 
növényvédőszer-igénye jelentős; 

• a természetes élőhelyeken megtermelt biomasszából származó energiatermelés ösztönzésével (pl.: 
erdei fakitermelés fokozása), a természetes és természetközeli élőhelyek kiterjedésének 
csökkentésével, illetve a korábbi extenzív művelési eljárásokkal érintett területek művelésének 
intenzifikálásával csökkenti a biológiai változatosságot, s ezeken túl a nyelő kiterjedése is csökken; 

• génmódosított, illetve inváziós fajok energianövényként történő felhasználásával veszélyezteti a 
természetes vegetáció faji és genetikai sokféleségét; 

• egyes biomassza-hasznosítási módok a teljes életciklusukat tekintve több kibocsátással járhatnak, 
mint a kiváltani kívánt fosszilis energiahordozók; energiamérlegük sokszor negatív. 

 
 
A szilárd biomassza tüzeléstechnikai célú felhasználásának lehetséges alternatívái közül a 

mezőgazdasági melléktermékek és biohulladékok hasznosítása, valamint az ökológiai és gazdasági 
szempontból is tartamos erdei biomassza-termelés van leginkább összhangban a fenntarthatóság 
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kritériumával. E tekintetben kimondottan a kistérségi piaci rendszerek preferálandók, amelyen belül új 
megoldandó feladatot jelent a hamu visszagyűjtési rendszerének, trágyázásban való felhasználásának 
kialakítása. Fás- és lágyszárú energiaültetvényeknél törekedni kell a minél természetesebb, extenzívebb 
termesztésre. Cél, hogy égetésre szánt biomassza termesztésre csak az élelmiszertermelési célú művelés 
alól kivonandó területeken kerüljön sor, hogy a természetes élőhelyektől ne vegyen el újabb területet. A 
telepítés csak olyan fajokkal történhet, amelyek a kockázatelemzéseket követően bizonyíthatóan nem 
veszélyeztetik spontán terjedésükkel a környező természetes élőhelyeket. Ha az égetésre szánt biomassza 
átalakítása (tömörítés, aprítás, szárítás) elkerülhetetlen, energetikailag a leghatékonyabb eljárás használata 
indokolt. 

 

STRATÉGIAI CÉLOK: 
Jelenleg Magyarországon csak a megújulóval termelt villamos energia élvez támogatást, azonban az 

Európai Bizottság 2006 döntése szerint ki kell dolgozni egy „megújuló hő” irányelvet is, amely számszerű 
célkitűzéseket tartalmaz majd a megújulók részarányára vonatkozóan a fűtés és hűtés területén. Szükséges 
ezért egy, a megújuló hőtermelést és hűtést megalapozó támogatási rendszer kidolgozásának megkezdése. 

Szükséges a biomassza energetikai célú felhasználásánál a legkisebb elfogadható tüzelési hatásfok 
növelése ösztönzőkkel vagy kötelező jellegű hatásfok előírással annak érdekében, hogy az abból történő 
energiatermelés a biomassza felhasználás növekedésénél nagyobb arányban legyen növelhető. 

A megújuló villamosenergia-termelési támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kiváltott fosszilis 
tüzelőanyag mennyisége minél nagyobb legyen. Ezért ott érdemes ösztönözni a biomassza alapú termelést, 
ahol relatíve sok fosszilis energiát tud kiváltani: ez nem elsősorban a kondenzációs villamosenergia-
termelésben van, mert ott egy legjobb elérhető technikát alkalmazó erőmű hatásfoka jelentősen elmarad 
fosszilis megfelelőjétől. Emiatt a biomassza alkalmazásának támogatása elsősorban a kapcsolt termelés, 
valamint a hőtermelés területein indokolt, ahol a biomassza alapú alkalmazásoknál a legjobb elérhető 
technikai hatásfokok a fosszilis energiáéhoz közelítenek. 

 
A bioüzemanyagok a fosszilis üzemanyagok egy részének kiváltását szolgálják. Alapvetően két fajtájuk 

van:  
• a növényi eredetű szénhidrátok erjesztése útján nyert bioetanol, amelyet Magyarországon a 

már rendelkezésre álló technológiákkal elsősorban búzából és kukoricából lehet előállítani; 
• az olajtartalmú növényi részek sajtolásával kapott és tisztított biodízel, amit Európában főként 

repcéből és napraforgóból nyernek. 
Az elsőgenerációs, más néven keményítő alapú bioetanolt a nagy cukortartalmú növényekből állítják elő, 

összetétele lényegében azonos az élelmiszeripari szeszével. A másodgenerációs, avagy lignocellulóz alapú 
bioetanol kinyerésénél a teljes növényi részt használják fel, de előállításának technológiája jelenleg még 
kísérleti fejlesztés alatt áll, szélesebb körű elterjedésük 2012–2015 után várható. Harmadik generációról is 
lehet már beszélni, amely lényegében a másodgenerációs technológia továbbfejlesztése. Ugyanakkor ennél 
az eljárásnál az alapanyagul szolgáló növények génmódosítása is történik, ezt a technológiát Magyarország 
pedig elutasítja.  
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Kötelezettségek a bioüzemanyagok terén 
 Az Európai Unió elvárása, hogy a bioüzemanyagok felhasználása 2010-re érje el az 5,75 

százalékot (2003/30/EK irányelv). Az EU 2007 márciusában elfogadott energiapolitikai 
javaslatcsomagja a folyékony üzemanyagok esetében a bioüzemanyag arány 10 százalékra történő 
növelését írja elő 2020-ra.  

Többféle szempontot mérlegelve a bioüzemanyagok alapanyag-termelésére legfeljebb 400 ezer 
hektárt lehetne átengedni. Ekkora területről a legjobb hozamokkal számolva annyi bioüzemanyagot 
lehet előállítani, amely a jelenlegi fosszilis energiaforrás-alapú üzemanyag-fogyasztás 10 százalékát 
válthatná ki. Az EU által előírt 2020-ra teljesítendő bekeverési aránycél tehát hazai termelésből 
megoldható. Az előírtakon túli bioüzemanyag előállítási vagy felhasználási célok kitűzése azonban 
gondos elemzést, fenntarthatósági vizsgálatokat igényel.  

Magyarország 2005-ben 2 milliárd liter benzin és 2,8 milliárd liter gázolajat használt fel. Egyes 
szakértői becslések szerint a teljes benzin- és gázolaj-igényt elsőgenerációs technológiával körülbelül 
2–2 millió hektáron vetett kukoricával, illetve repcével lehetne biztosítani. Ez megközelíti az ország 
jelenlegi szántóföld területét, amely természetesen elsősorban élelmiszertermelésre szolgál.  

 
Az elsőgenerációs bioüzemanyagok támogatása körültekintést igényel, mert a legújabb felmérések 

számos negatív tulajdonságra, közvetett hatásra világítottak rá. Nem minden esetben egyértelmű, hogy 
alkalmazásuk az üvegházhatás szempontjából kedvezőbb lenne, mint a fosszilis üzemanyagoké. Ráadásul 
előállításuk az elmúlt évek energia- és alapanyag-árai mellett csak jelentős támogatások mellett kifizetődő. 
Ezen kívül termesztésük környezet- és természetvédelmi aggályokat is felvet, hiszen az alapanyag-termelés 
intenzív növénytermesztést jelent. Emellett a mezőgazdasági termékek piacán az alapanyag-szükséglet 
miatt bekövetkező keresletnövekedés növeli az élelmiszerárakat is. Nem utolsó szempont az sem, hogy a 
jelenleg érvényben lévő kötelező bekeverési arány mellett minden további támogatás indokolatlan, mivel az 
üzemanyagárakba beépül a bioüzemanyag előállításának a hagyományos üzemanyagokhoz képest 
viszonyított többletköltsége. Összességében tehát hiába lehet klímavédelmi szempontból kedvező hatása 
egyes első generációs bioüzemanyagoknak, azokat klímastratégiai szempontból támogatni nem érdemes.  

Valódi alternatívát majd a második generációs bioüzemanyagok jelenthetnek. Az Európai Unión belül 
2020-ra kötelező 10%-os bekeverési arányt már belőlük lehetne fedezni. Fontos, hogy a támogatási 
rendszer – amennyiben arra szükség lesz – a valós üvegházhatású gázkibocsátás-elkerülési potenciál 
figyelembevételével különbséget tegyen a különböző bioüzemanyag-fajták között.  
 

A biogáz hasznosítása klímavédelmi szempontból előnyös, hiszen azzal a légkör felmelegedéséhez 
intenzíven hozzájáruló metán mennyisége csökken. Agrárkörnyezetvédelmi hozadéka is fontos, hiszen a 
biogázüzemek alkalmasak a mezőgazdasági és az élelmiszeripari hulladék anyagok feldolgozására, 
átalakítására és semlegesítésére. 

A járművek meghajtására használható vagy a földgázhálózatba táplálható biogázt elsősorban állati 
trágyából, élelmiszeripari hulladékokból, egyéb ipari és lakossági szelektíven gyűjtött hulladékból, valamint a 
bioüzemanyag-gyártás melléktermékeiből lehet előállítani. Mindezekből középtávon évente 1,137 millió 
köbméter biogáz nyerhető, amelynek 25 PJ az energiatartalma. Az 1 hektárra vetített, megtermelt 
bioüzemanyag mennyisége és a megtett kilométerek tekintetében a biogáz rendelkezik a legjobb mutatókkal 
a többi biohajtóanyaggal összehasonlítva, valamint energiamérlege a teljes termelésre viszonyítva jobb, mint 
más bioüzemanyagoké.  

A biogáz-üzemek elterjedését akadályozza a létesítmények magas beruházási költsége. A biometán 
földgázhálózatba táplálását a földgáztörvény ugyan lehetővé teszi, azonban a végrehajtási szabályozás 
hiányzik, szükséges ennek kidolgozása, pótlása is.  
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Földhő-energia 
 
Magyarország a földhő- (geotermikus, geotermális) energia adottságai kiemelkedők mind Európában, 

mind a világ többi országával összehasonlítva. A Kárpát-medence alatt a földkéreg 10 kilométerrel 
vékonyabb az átlagosnál. A forró magma itt ennyivel közelebb van a felszínhez, így a mélységi radioaktív 
folyamatok eredményeként keletkező hőenergia Magyarországon általában jóval könnyebben hozzáférhető, 
mint másutt. Ennél kedvezőbb adottságokkal legfeljebb csak az aktív vulkánjaikról híres területek – Japán, 
Izland, a Fülöp-szigetek vagy éppen Alaszka – dicsekedhetnek.  

Magyarországon a föld belseje felé haladva ezerméterenként átlagosan 45 Celsius fokkal emelkedik a 
hőmérséklet, az Alföld közepén pedig még ennél is gyorsabban. Összehasonlításul: a világátlag alig  
33 Celsius fok ezer méterenként.  

Magyarországon geotermikus módon egyelőre kizárólag hőtermelés van, villamosenergia-termelés 
nincs, ez utóbbira jelenleg még csak tervek vannak, annak ellenére, hogy a világon 2006 végén mintegy  
440 geotermikus erőművi blokk működött közel 9 ezer megawatt összkapacitással. A geotermikus erőművek 
előnye, hogy képesek a folyamatos energiatermelésre, egyes más megújuló erőforrást használó 
energiatermelési módoktól eltérően nincs a termelésnek napi, évszakos vagy időjárásfüggő ingadozása.  

A direkt hasznosítás mellett a geotermiára alapozott hőellátás egyik speciális fajtája a hőszivattyú, ami 
az eltérő hőmérsékletű közegek között mozgatja a hőt villamosenergia-felhasználás mellett. 
Magyarországon a hőszivattyúk elterjedése kezdeti állapotban van. Kedvező lehetőséget jelentenek a 
hőszivattyúk alkalmazására a fürdők és az egyéb elfolyó vizek, amelyek hőtartalma hőszivattyúval nagyon 
kedvezően hasznosítható. Új lehetőség a külső levegő hőmérsékletét felhasználó hőszivattyúk alkalmazása, 
ahol a költséghatékonyság jelentős javulása várható. 

A geotermális energia a kedvező adottságok miatt a jövőben kitörési pont lehet – a biomassza mellett – 
a megújuló energia elterjedésére vonatkozó célok teljesítéséhez. A visszasajtolási kötelezettség, egyes 
gyakran hangoztatott nézetekkel ellentétben semmiképpen sem vizsgálandó felül. E nélkül a földhő nem 
megújuló energiaforrásból származna, ráadásul a termelés a felhasznált vizet befogadó vízfolyásokra is 
jelentős környezetterhelést jelentene.  

Jelentős lehetőségek rejlenek az eredetileg kőolaj és földgázkutatás céljából létesített, de CH-meddő 
mélyfúrások hasznosításában is. Ezeknél a mélyfúrás testét, mint hőfelvevő talajszondát használhatjuk és a 
kihasználási mélységben uralkodó talpponti hőmérséklet függvényében akár hőszivattyúval, akár közvetlenül 
víz közvetítőközeggel van mód technológiai hőkivételre (pl.: szárításhoz, melegház-, illetve épületfűtésre) a 
geotermiára alapozott hőellátásra, esetleg távhőellátásra. A becslések szerint az ilyenfajta hasznosításból 
500–1000 MW gyakorlatilag tisztán megújuló energiából származó hőteljesítmény (reális hasznosításnál  
5–10 PJ/év energia kihozatal) nyerhető. A mélyfúrások elhelyezkedésétől a körülvevő kommunális, 
gazdasági környezettől és a hasznosítástól függően egy ilyen jellegű hasznosítás fajlagos beruházási igénye 
akár 2–3 MFt/MW értékre is csökkenhet, amely rendkívül alacsony érték.  

Megvizsgálandó egy 2–5 éves távlatban működtetett alacsony támogatási intenzitású pályázati rendszer 
kiírása a helyi önkormányzatok, az érdekelt vállalkozók, földtulajdonosok számára, hogy a legjobb 
geotermiára alapozott hőellátási hasznosítási lehetőségek mihamarabb megvalósulási fázisba kerüljenek. 

Szélenergia 
Magyarországon a 2000-es évek elején indult meg a szélenergiából nyert villamos energia 

hasznosítása. Szélerőműből 2007 júniusában 40 darab működött, összesen 61,675 megawatt kapacitással. 
Szélkerekek az ország 17 pontján forogtak, koncentráltan a legtöbb egy 12 turbinás szélerőműparkban az 
ország észak-nyugati csücskében, Levél település mellett. A szélerőművek telepítésének sajátos 
természetvédelmi szempontjai vannak, melyet a telepek kijelölése során figyelembe kell venni. 
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Szélenergia nemzetközi kitekintésben  
Szélenergia szempontjából vegyes a kép Európában. Magyarország összteljesítmény 

tekintetében a régióban legtöbb szomszédját, sőt a környezettudatos nyugat-európai országokat is 
megelőzi, ugyanakkor a legjobbak nagyságrendekkel előrébb járnak. 

Szlovéniában a 2006 végéig egyáltalán nem épültek szélerőművek. Romániában 3 megawatt, 
Szlovákiában 5, Svájcban 11,6, Horvátországban 17,2, Bulgáriában 32, Csehországban 50, 
Törökországban 51, Litvániában pedig 55,5 megawatt kapacitást tartottak számon. A régió országai 
közül azonban Ausztria 965, Lengyelország 153, Ukrajna 85,5 megawattal előzte meg 
Magyarországot.  

Az európai és egyben a világlistát is Németország vezette 20,62 ezer megawattal, ami több mint 
18 ezer darab szélkereket jelent. A rangsorban több mint 11 ezer megawattal Spanyolország és az 
Amerikai Egyesült Államok következett, majd India, Dánia, Kína, Olaszország, Anglia, Portugália, és 
Franciaország szerepel még az első tízben. 

A világban 2006 végéig 75 ezer megawatt beépített kapacitást tartottak számon, 15 ezer 
megawattal többet a 2005 december véginél. A trendekből arra lehet következtetni, hogy 2010-ig 
világméretekben a kapacitás megduplázódik. 

Európában a 2006 év végi adatok szerint 48,54 ezer megawattot tett ki a beépített szélenergia-
kapacitás. Az EU energiafogyasztásának 3,3 százalékát fedezte szélenergiából 2006-ban. Az európai 
trendek azt mutatják, hogy 2010-ig a kapacitás felfut 80 ezer megawattig, ami már az összáram-
fogyasztás 5 százalékát képes biztosítani. Hosszú távú prognózisok szerint 2030-ra az uniós villamos-
energia-igény 20 százalékára elegendő áramot termelnek szélkerekek. 

  
A szélenergia egyedi sajátossága a többi megújuló energiatermelési módhoz képest, hogy a változó 

szélsebesség miatt a megtermelt energia mennyisége ingadozik. Az áram tárolása nehézkes, márpedig így 
a termelést az éppen aktuális villamosenergia-igényhez kell igazítani, ami különböző módokon lehetséges.  

 
A szélerősség változékonysága két részre bontható problémát jelent: 

– a szélerősség előrejelzése bizonytalanságot hordoz magában, és 
– a szélerősség nem igazodik az igényekhez: néha aránylag hosszabb ideig egyáltalán nem fúj a 

szél, vagy adott esetben völgyidőszakban az igényekhez képest magasabb a termelés szintje. 
A fenti problémák kezelése az éghajlatváltozási stratégia szempontjából azért bír kiemelkedő 

jelentőséggel, mert kezelésűk a szélkapacitások megsokszorozását teheti lehetővé a jelenleg engedélyezett 
szinthez képest. Az első probléma kezelésének első lépése, hogy az előrejelzés bizonytalanságát a 
lehetséges legkisebb mértékűre kell csökkenteni, ezt követően a megmaradó ingadozást kezelni kell. Az 
előrejelzés bizonytalanságának csökkentési módjai: 

– a szélerőműveknek kötelező menetrendet kell adni, a menetrend pontosságának növelésére 
pedig meg kell teremteni a megfelelő gazdasági ösztönzést; 

– a szélerőművek menetrendadási kötelezettségét úgy kell módosítani, hogy menetrendet ne csak 
egy nappal a termelés előtt lehessen leadni, hanem módosítani lehessen azt rövid idővel a 
termelés időpontja előtti időpontig. A szélerőművek esetében a 24 órával korábbi előrejelzés 
százalékos eltérése a tényleges termeléstől többszöröse az egy-két órával korábban készített 
előrejelzésénél.  

Tökéletes előrejelzés esetén is problémát jelentene, hogy a szél nem akkor fúj, amikor a villamos 
energia iránt kereslet mutatkozik. A magyar villamos energia szabályozó rendszer a nem várt kínálati, de 
elsősorban a keresleti ingadozásokat kezelni tudja, tehát nem egy új típusú problémát jelent a szélerőművek 
kezelése, hanem az ingadozás mértékében történhet változás. 

Akármilyen pontos előrejelzések is vannak, a megmaradó ingadozás kezelése továbbra is szükséges. Ez 
hálózati szinten kell, hogy történjen, mert ha minden szélparknak saját tartalékkapacitása van, az nem a 
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legkisebb költségű megoldást jelenti, ez pedig megmutatkozik a fogyasztói árban, vagy fordított 
megközelítésben, adott fogyasztói áron az optimálisnál alacsonyabb szinten korlátozza az integrálható 
szélkapacitás mértékét. A megmaradó ingadozás lehetséges kezelési módjai: 

– Hálózati integráció: ez a fizikai és földrajzi diverzifikálás egy módja, ami csökkenti a termelés 
ingadozását, növeli az elérhető tartalékkapacitások mennyiségét, összhangban van az EU egyik 
alapvető energiapolitikai céljával, a határkeresztező kapacitások növelésével, egy transz-európai 
energia hálózat létrehozásával. Amennyiben az egyébként folyamatban lévő beruházásokkal együtt 
kerül megvalósításra, a költségek minimalizálhatók. 

– Szabályozói és kapacitástartalék: az előbbi arra az esetre szükséges, ha rövidebb időtartamú 
ingadozások vannak a szélerősségben, ez pedig ha a kisebb szélerősség hosszabb ideig is eltart, 
és e helyett a tartalék kapacitásoknak kell termelniük. Többletkapacitás tartalékot értelemszerűen 
nem kell létrehozni a szélenergia magasabb szintű integrálása miatt, ha a szélerőművi 
beruházásokat megelőzően az már elegendő volt. Szabályozói tartalékba történő beruházás 
nagyobb országos szélerőmű kapacitás esetén válhat szükségessé. 

– Energiatárolás: amennyiben a megtermelt energiára adott időpontban nincs kereslet, az a későbbi 
magasabb kereslettel/alacsonyabb szélerősséggel jellemezhető időszakokra tartalékolható. 
Megjegyezzük, hogy ilyen megoldások általánosságban a nem szabályozható kapacitások nagyobb 
aránya esetén szükségesek, és nem elsősorban a szélerőművek, hanem az atomerőmű miatt. 
Amennyiben a piac jól működik, és a szabályozói kapacitások termelésének az ára kellően magas, a 
piaci szereplők érzékelnék a különböző időszaki villamosenergia-termelés értéke közötti különbséget 
és ekkor a tározós erőművek piaci alapon is megépülnek.  

 

Technológia megnevezése Hatásfok (%) Jellemző kapacitás (MW) 

Szivattyús tározós erőmű 80 100–1000 

Levegősűrítéses tározós erőmű 75 50–100 

Lendkerék 90 0,001–0,05 

Hagyományos akkumulátorok 50–90 0,001–10 

Hidrogén üzemanyag cella 40 0,05–1 
 
3. 7. táblázat – Energiatárolási technológiák – Forrás: IEA 

 
Napenergia 

 
A napenergia közvetlen hasznosítása szintén nagy lehetőségeket rejt magában. Az ország földfelszínére 

érkező napsugárzás energiája négyzetméterenként évente 1200–1500 kilowattóra, amely elméletileg bőven 
fedezné a hazai energiaigényt. Ha ennyit gyakorlatilag még nem is lehetne hasznosítani a már ismert 
technológiákkal, de a jelenlegi szinteknél nagyságrendekkel magasabbat igen. A napenergia-hasznosítás 
2005-ben 3,8 PJ volt, amely az országos éves teljes energiafelhasználáson belül 0,35 százalékot tesz ki. 
Összeurópai viszonylatban rosszabb a kép, hiszen 0,01 százalék a napenergia-hasznosítás aránya az 
összes energiafelhasználásban.  
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3.4. ábra – Az éves napfénytartalom és a napsugárzás éves összege Magyarországon  

A napenergia-hasznosítás legegyszerűbb módja a passzív hasznosítás. Ehhez semmilyen berendezésre 
nincs szükség és gyakorlatilag többletköltséget sem jelent, csak az épületeket kell úgy tervezni és kivitelezni, 
hogy a legtöbb napenergiát hasznosíthassa. Az épület szerkezetének minél nagyobb hőtároló kapacitással 
kell rendelkeznie, valamint jó hőszigetelésű és déli tájolású nagy ablakok szükségesek. Megfelelő tájolással 
kialakíthatók napfalak és napcsapdák, amelyek a téli gyenge napsugárzást minél nagyobb mértékben 
képesek hasznosítani, a nyári nagyobb melegben azonban ezt elkerülik.  

Az aktív felhasználások közül a hőenergia termelést szolgáló napkollektorok alkalmazásában elterjedt a 
sík-kollektoros rendszer, amelyet elsődlegesen hőenergia előállítására alkalmazzák néhány megawattos 
nagyságrendben. Ilyen jellegű beruházások Magyarországon eddig csak kis volumenben, egyes távfűtő 
rendszerekben, valamint a lakossági szektorban valósultak meg. A napkollektorok elterjedésének egyik fő 
korlátja jelenleg, hogy csak hosszabb távon, kb. 15 év alatt térülnek meg, fűtésben kiegészítő szerepet 
játszhatnak, illetve a melegvíz igény egy nagyobb részének előállítására alkalmazhatók. 

Mivel a napkollektorok beruházási költsége egy átlagos családi ház beruházási költségéhez képest 
relatíve alacsony (az egy átlagos család melegvíz-igényének 50–70%-át fedező melegvíz igény 
megtermelésére alkalmas kollektor méret költsége kb. 8–900 000 Ft), megfontolandó alkalmazásuk 
kötelezővé tétele a nagy ingatlan beruházások esetén, a családi házépítések esetén pedig az alkalmazás 
támogatható a Zöld Beruházási Rendszeren keresztül. 

Már régóta alkalmaznak napelemeket villamosenergia-termelésre, azonban energiaátalakítási 
hatásfokuk igen alacsony, átlagban 13–17 százalékát hasznosítja csak a rájuk eső napsugaraknak. Ezt az 
alacsony hatásfokot tovább rontja, hogy éjjel nem termelnek. Ez azt eredményezi, hogy körülbelül  
10 négyzetméter napelem felület tud leadni 1 kilowatt villamos energia csúcsteljesítményt. Jelenleg a 
napenergia fotovoltaikus alkalmazásának költsége több mint 60 Ft/kWh, így alkalmazásuk nem válhat 
elterjedtté, amíg a berendezések ára nem csökken, illetve hatásfokuk nem nő meg jelentősen. Ilyen magas 
ár mellett a napelemek támogatása sem indokolt, mert a támogatás számos más területen sokkal 
eredményesebben hasznosulhat. A napsugarakat koncentráló erőművekben történő villamosenergia-
előállítás közép távon szintén nem jelent valós alternatívát.  

A hosszabb távú kibocsátáscsökkentési célok megvalósítása érdekében szükséges figyelembe venni 
mind a passzív mind az aktív hasznosítást is, mivel alkalmazásukkal elsősorban ez utóbbi esetében a primer 
energia szükségletek számottevő mértékben lecsökkenthetők. 
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Vízenergia 
Ténylegesen kiaknázható vízenergiában meglehetősen szegény az ország, és az éghajlatváltozás 

következtében a kisméretű vízerőművek esetében is a vízellátás csökkenésével kell számolni, ezért  
− figyelembe véve a közismert műszaki, természetvédelmi szempontokat is − a jelen stratégia keretei között 
ezzel a lehetőséggel, mint érdemleges csökkentési megoldással nem lehet számolni.  

3.3.1.3 Tüzelőanyag-váltás 
 

Az egy főre eső szén-dioxid-kibocsátás az EU tagállamai között csak négy tagállamban alacsonyabb, 
mint Magyarországon. Az alacsony érték egyrészt annak eredménye, hogy a közcélú erőművek villamos 
energia termelésének 40 százaléka a működése során üvegházhatású gázkibocsátással nem járó 
atomenergiából származik, másrészt az unión belül hazánkban a legmagasabb, 43 százalék a földgázból 
megtermelt energia aránya a teljes energiafelhasználáson belül.  

A nukleáris alapú áramtermelés fokozása, azaz új atomerőművi kapacitás létesítése Magyarországon a 
Paksi Atomerőmű blokkjainak élettartam meghosszabbítását követően elvileg 2025−2030 után lehet reális. 
Nyilvánvaló azonban, hogy ilyen horderejű kérdés nem ítélhető meg kizárólag klímavédelmi szempontok 
alapján. Szélesebb körű, a hazai hosszú távú energiapolitika és a fenntartható fejlődés magyarországi 
törekvéseit is figyelembe vevő mérlegelés szükséges. 

A földgáz kémiai összetételénél fogva az egyik legkedvezőbb fosszilis energiahordozó a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás szempontjából. Az elmúlt években, és várhatóan a közeljövőben megvalósuló fejlesztések 
nagy részben földgáz alapúak lesznek, így annak ösztönzése nem szükséges. Más szempontból sem 
célszerű a jövőbeli földgáz alapú fejlesztések bárminemű támogatása: egyrészt a hosszú távú kibocsátás-
csökkentési célkitűzések elérésére a nagymértékű fosszilis tüzelőanyag használat nem alkalmas. Emellett 
Magyarország számára a földgáz beszerzése megfelelő költségszinten csak egy forrásból lehetséges, így 
importja egy bizonyos határ felett ellátásbiztonsági szempontból sem lehet kívánatos.  

A fenti okok miatt ez a stratégia nem foglalkozik bővebben a tüzelőanyag-váltás lehetőségeivel.  

3.3.1.4 Szén-dioxid leválasztás és tárolás 
 

A szén-dioxid leválasztás és elhelyezés azt jelenti, hogy a fosszilis alapú energiatermelés folyamatában 
a szén-dioxid leválasztásra, majd ezt követően hosszú távra elhelyezésre kerül, hogy a légkört ne terhelje a 
szén-dioxid kibocsátás. Bár egy szén-dioxid leválasztást és tárolást alkalmazó erőmű energiafelhasználása 
10–40%-kal magasabb az ilyen technológiát nem alkalmazó erőművekénél, a nettó szén-dioxid kibocsátás 
csökkentés így is 80–90%-os lehet. A technológiának elsősorban a villamos energia termelő 
nagyerőműveknél lehet jelentősége a jövőben. A demonstrációs projektektől eltekintve nem várható, hogy 
Magyarországon 2025 előtt létesül szén-dioxid leválasztást és tárolást alkalmazó erőmű, középtávon ezért 
ennek a technológiának nincs jelentősége a kibocsátások csökkentésében. 
Az elvileg rendelkezésre álló leválasztási technológiák az alábbiak: 

• fosszilis tüzelőanyag elégetését követő szén-dioxid leválasztás tárolás céljából; 
• szénhidrogén átalakítása hidrogén és szén-monoxid majd szén-dioxiddá, a hidrogén hasznosítása 

tüzelőanyagként, a szén-dioxid tárolása; 
• fosszilis tüzelőanyagnak a légkörből leválasztott tiszta oxigénnel történő égetése, és a keletkező  

– majdnem tiszta – szén-dioxid tárolása. 
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A leválasztott szén-dioxid tárolásának elvi lehetőségei: 
• geológiai tárolás 800 m-nél nagyobb mélységben: 

o kimerült kőolaj és földgázmezőkben; 
o mélyen fekvő sósvizes rétegekben; 
o aktív kőolaj és földgázmezőkben a kőolaj és földgáz kitermelésével egybekötve; 

• kémiai tárolás (fémek oxidjaival történő reakció eredményeként keletkező karbonátokként). 
A szén-dioxid leválasztására és geológiai tárolására már számos alkalmazás létezik a világban, azonban 

nagy (500 MW kapacitás körüli) erőműben még sehol nem került alkalmazásra, tehát ebben az értelemben 
egy még kísérleti fázisban lévő technológiáról van szó. 

A szén-dioxid leválasztás és elhelyezés technológia teheti lehetővé, hogy a fosszilis energiatermelés 
továbbra is jelentős maradjon az energiatermelésen belül. Az elsődleges elemzések alapján 
Magyarországon az ipari eredetű szén-dioxid földalatti elhelyezésére jelentős kapacitások állnak 
rendelkezésre. A kimerült kőolaj- és földgáztározók, valamint mélyen fekvő sósvizes rétegek kihasználásával 
lehetne kialakítani a szén-dioxid tárolókapacitásának zömét, továbbá perspektívái vannak a kimerült, illetve 
gazdaságosan nem kitermelhető mélyszinti szénbányák tározóvá alakításának is. A 3.8. táblázat mutatja a 
becsült tároló kapacitásokat. Magyarországon előzetes becslések alapján elmondható, hogy a jelenlegi éves 
kibocsátást akár néhány évtizedig teljes mennyiségben el tudja helyezni a Föld felszíne alá, ehhez azonban 
további kutatások szükségesek. 

Szén-dioxid tárolás Magyarországon már jelenleg is zajlik, ám kizárólag a szénhidrogén kitermeléséhez 
kapcsolódóan. Némely érett kőolaj, illetve földgázmező 
esetében ugyanis az ottani gázok besajtolásával van 
lehetőség a telepekben visszamaradó kőolaj és 
földgázkészlet kitermelésére. A szén-dioxid tárolásának ez 
a formája – egy bizonyos időtávban – megtérülő 
beruházás. 

 
3.8. táblázat – Hazai tárolótípusok becsült szén-dioxid kapacitása – Forrás: CO2–befogással és elhelyezéssel 
kapcsolatos jelenlegi nemzetközi és hazai helyzet, Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, 2007. 

 
A szén-dioxid földalatti elhelyezése során a befogadó földtani közeggel szemben elsődleges 

követelmény, hogy a szén-dioxidot megfelelően hosszú időre, akár több tízezer, százezer vagy akár millió 
évre elszigetelve, a természetre veszélytelen módon legyen képes tárolni. Ennek megfelelően a szén-dioxid 
földalatti tárolója és annak környezete összetett földtani-geofizikai az élő- és élettelen természeti értékekre 
kifejtett hatásának tekintetében vizsgálatokat igényel. Így lehet megbizonyosodni a tároló hosszú távú 
alkalmasságáról.  

Bár a technológia még nem került széles körben alkalmazásra üvegházhatású gázkibocsátások 
csökkentése céljából, a jelenlegi költségbecslések azt jelzik, hogy bizonyos körülmények között relatíve 
alacsony, a villamos energia termelő erőműveknél (az erőmű illetve a szén-dioxid leválasztás és tárolás 
technológiájától függően, valamint a járulékos hasznoktól, mint a földgáz kitermelésének elősegítésétől 
függően) 0−240 USD/tCO2 költséggel megoldható, és számos esetben pedig a jelenleg 2008−2012 
időszakra előre jelzett szén-dioxid kvótaár alatti költséggel is. 

A szén-dioxid leválasztás és tárolás magyarországi alkalmazása előtt feltétlenül szükséges a 
magyarországi geológiai lehetőségek pontos feltérképezése. 

Amennyiben az előzetes felméréseket igazolnák a kutatási eredmények, akkor a piac értékítéletére 
szükséges bízni a magyarországi erőművek esetében a szén-dioxid leválasztást és tárolást.  

Tároló típusa CO2 tárolókapacitás  
[millió tonna] 

Mély sós vizes 3000 
Szénhidrogén 
mező 408 

Szenes rétegek 240 
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3.3.2 Közlekedés 
 

A közlekedési kibocsátások csökkentése a közlekedési-szállítási igények ésszerűsítésével, 
mérséklésével, a kerékpáros, gyalogos közlekedés bővítésével, a tömegközlekedést használók arányának 
javításával, továbbá a környezetbarát közlekedési-szállítási módok (vasút, belvízi hajózás, kombinált 
áruszállítás) népszerűbbé válásával valósulhat meg. Egyes európai kutatások azt mutatják, hogy a beépített 
terület aránya határozza meg nagymértékben egy adott országban a közlekedési szükségleteket, ezért a 
tudatos várostervezés, a belvárosok lakhatóvá tétele, illetve a tudatos területfejlesztés jelentősen hozzájárul 
a közlekedési igény csökkentéséhez.  

Amennyiben az egyéni közlekedésről a hangsúly a közösségi közlekedés felé tolódna el, az kettős 
hatást hozna létre. Egyrészt kevesebb kibocsátást eredményezne, másrészt pedig a közúti torlódások is 
mérséklődnének, ami szintén a kibocsátásokat mérsékelné. Így például egy átlagos személy hozzávetőleg 
feleannyi szén-dioxid kibocsátásért felelős, ha vonattal utazik, mintha ugyanazt az utat autóval tenné meg. 
Jelenleg azonban ez egyáltalán nem tükröződik az egyéni és közösségi közlekedés igénybevételének 
költségeiben. 

A tömegközlekedés előnyeiről 
 A Levegő Munkacsoport összesítése szerint Budapesten a gépjárművet igénybe vevő utazások 
közel kétharmadát a tömegközlekedés bonyolítja le. Ehhez azonban csupán az összes személyszállító 
jármű 0,5 százalékát használja fel, a közlekedési eredetű szennyezés 6 százalékát bocsátja ki, a 
közlekedési balesetek 3 százalékát okozza. 
 Ezzel szemben az utazások egyharmada autóhoz kötődik. Ehhez a járművek 99,5 százalékát 
használják az emberek, miközben a légszennyezés 60 százalékát, a közúti baleseteknek pedig  
97 százalékát okozzák. 

 
A járműállomány fajlagos kibocsátásának javítását célozza az EU azáltal, hogy előírja, hogy 2012-től az 

újonnan eladott személyautók átlagos szén-dioxid-kibocsátása ne legyen magasabb kilométerenként  
120 grammnál. Célként van kitűzve, hogy 2020-ra pedig az újonnan üzembe helyezett személyautók átlagos 
kibocsátása ne haladja meg a 100 gramm/km-t.  

A közlekedési kibocsátások mérsékléséhez a következő lépések javasolhatók: 
A közösségi közlekedés nagyobb arányú igénybe vétele érdekében olyan beruházásokat érdemes 

megvalósítani, melyek lehetővé teszik a személygépkocsik biztonságos őrzését (elsődlegesen a 
külvárosi területeken) annak érdekében, hogy a lakosság a közösségi közlekedés megfelelő módjait 
igénybe vehesse. A jelentős eredmények elérése érdekében célszerű gazdasági ösztönzőkkel 
támogatni (pl. kedvezményes bérlet) az ilyen módon új utasnak számító és a közösségi közlekedést 
választó lakosokat.  

A közlekedési-szállítási igényeket optimalizálni kell városi útdíjak bevezetésével, egyes területeken a 
forgalom kitiltásával, korlátozásával. A gyalogos illetve kerékpáros közlekedés lehetőségeit bővíteni 
szükséges, tudatos infrastruktúra-fejlesztéssel, megfelelő és biztonságos kerékpárút-hálózat 
építésével. A kis távolságokra történő autóhasználat visszaszorítására azért van szükség, mert ilyen 
esetekben az autó üzemanyag-fogyasztása aránytalanul magas, mely megnöveli az üvegházhatású 
gázok kibocsátását.  

Az áruszállítási igények növekvő tendenciája miatt egyre sürgetőbb kihívás a közúti szállítás kombinált 
áruszállításra történő átállítása, kihasználva a vasúti illetve vízi szállítás lehetőségeit. Ehhez azonban 
jobb csatlakozási lehetőségek kialakítása, illetve az intermodális logisztikai központok 
hatékonyságának fejlesztése szükséges, valamint a szomszédos országokkal történő szoros 
együttműködés a nemzetközi áruszállítás terén.  
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Az áruszállítási igények ésszerűsítése azáltal, hogy az előállított termékek az előállítás helyéhez közel 
kerüljenek felhasználásra, s ezáltal elkerüljük az áruk és termékek „felesleges” szállítását. 

Megfelelő közlekedési infrastruktúra hálózatot kell kialakítani, ennek használatáért azonban az okozott 
externáliával arányos díjat kell szedni, mert a közlekedési infrastruktúra fejlesztések ingyenes 
használatba bocsátása ismét telítettséghez vezet, és újabb fejlesztéseket tesz szükségessé. 

Ösztönözni kell az alacsony kibocsátású járművek beszerzését a jogi szabályozás továbbfejlesztésével, az 
új és használt autóknál egyaránt. 

A megújuló üzemanyagok használatát el kell terjeszteni, de csak akkor, ha az üzemanyag teljes életciklusát 
figyelembe véve egyértelmű, hogy előállítása kevesebb üvegházhatású gázkibocsátással járt, mint 
amennyit felhasználásukkal meg lehet takarítani. A jelenlegi technológiák mellett ez nem bizonyított, 
illetve ez a módja az üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentésnek egyáltalán nem költséghatékony, 
egységnyi szén-dioxid kibocsátás-csökkentésre jutó költsége több tízszerese például az EU 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerében 2008–2012 között várható árnak. 

A kibocsátás-csökkentés leghatékonyabb eszköze a szemléletváltás és a vezetői magatartás 
megváltoztatása. A tudatformálást, szemléletváltást ösztönözni kell. Ennek módja lehet az „öko 
járművezetési mód” kialakítása, mely magába foglal számos elvet és gyakorlati alkalmazást 
(kiegyensúlyozott gyorsítás, sebességváltás, hirtelen fékezés elkerülése, légkondicionáló mellőzése, 
megfelelő keréknyomás), amely alkalmazása akár 5–10 százalék üzemanyag-megtakarítást is 
eredményezhet. Egy közepes méretű személygépkocsi esetén a 110 km/h-ról 130 km/h-ra történő 
gyorsulás 15 százalék szén-dioxid-kibocsátás növekedést eredményez. 

STRATÉGIAI CÉLOK: 

Elő kell segíteni és ösztönözni kell a közlekedés karbon intenzitásának csökkentését. Ennek érdekében 
a közösségi közlekedés jelenlegi, EU-25 átlaga feletti rész arányának megőrzése − lehetőség szerinti –, 
növelése szükséges. A városi közlekedésben növelni szükséges a kerékpáros közlekedés részarányát, az 
ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések elengedhetetlenek a jövőben. Kerékpár úthálózatokat kell 
kiépíteni nem csupán a nagyvárosokban, de országosan is.  

A kombinált áruszállítás fejlesztése, részarányának növelése – különösen a hazánkon átmenő közúti 
teherszállítás tekintetében – az intermodális logisztikai központok hatékonyságának növelése. 

Tudatos és körültekintő infrastruktúra-fejlesztés a városi és elővárosi közösségi (főként kötött pályás), 
közlekedés fejlesztése érdekében. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentése érdekében következetesen alkalmaznunk kell a 
’közös, de megkülönböztetett felelősség’ elvét, vagyis a nagyobb kibocsátóknak nagyobb felelősséget is kell 
vállalniuk az általuk elkövetett környezeti terhelésért. A közlekedés (különösen az áruszállítás) által a 
társadalomnak okozott externális költségeket be kell építeni az útdíj rendszerbe. 

A közlekedéssel összefüggő legfontosabb feladat a hatékony, a fenntarthatóság elveit tiszteletben tartó 
közlekedési rendszer kialakítása, működtetése az ágazat stratégiájának megfelelően. A stratégiai célok 
teljesítéséhez fontos eszköz az externális költségeket figyelembe vevő, érvényesítő gazdasági szabályozó 
rendszer, s az externáliák csökkentése a kisebb környezetterhelést jelentő, korszerű berendezésekkel 
üzemelő vasúti pályák kiépítésével. 

Számos közlekedési igényt befolyásoló feladat, amely a települések feladat- és felelősségkörébe tartozik 
(közösségi közlekedés, várostervezés, autómentes zónák) az egyik legfontosabb eszköz lehet a közlekedési 
kibocsátások és energiaigény csökkentéséhez. Szükséges az aktív állami szerepvállalás ezen a területen is, 
építve az önkormányzatok szerepvállalására. Fokozott teret kell hagyni a helyi döntéseknek, erősítve a 
kistérségek szerepét. 
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3.3.3 Mezőgazdaság és erdészet 
 

A mezőgazdasági földhasználat terén a termelés nagyüzemi jellegének változatlan megmaradása, az 
egyéni gazdaságok számszerű csökkenése, és a földterületek koncentrálódása várható. A mezőgazdasági 
kibocsátás-csökkentési lehetőségek során tekintettel kell lenni arra, hogy a mező- és erdőgazdálkodás a 
természeti erőforrásokat hasznosítja, ezért elemi érdeke a természeti erőforrások védelme. Az 
erdőgazdálkodásban az erdőkkel szemben támasztott társadalmi elvárások megváltozásával a fakitermelés 
súlypontjának eltolódása várható. A természetszerű erdőkben a kitermelt faanyag mennyiségének 
csökkenése és a természetkímélő technológiák térnyerése várható, míg az intenzív fakitermelések 
súlypontja a faültetvények területére koncentrálódik. 

A kibocsátások csökkentése a mezőgazdaságban a földhasználatváltás megvalósulása, a biogáz 
felhasználás elterjesztése, a szállítások és az anyagmozgatás ésszerűsítése és környezetkímélő 
növénytermesztési gyakorlattal lehetséges. Az erdészet terén a természetes erdődinamikai folyamatokra 
alapozott erdőgazdálkodási módszerek szélesebb körű alkalmazásával (költség- és energiafelhasználás-
csökkentés), a hagyományos és energiatakarékos fakitermelési, szállítási, faközelítési technológiák 
alkalmazásával (irányított és visszamaradó állományt kímélő fadöntések, fogat, facsúszda, kötélpálya stb.) 
és új erdők telepítésével (szén-dioxid-megkötés fokozása, mezoklimatikus viszonyok stabilizálása) lehet 
legfőképp eredményt elérni.  
 
A mezőgazdasággal kapcsolatos éghajlatvédelmi eszközök a következők: 

• Ösztönözni kell a természetkímélő gazdálkodási módokat, azaz a termőhelyi adottságokhoz és a 
növényigényekhez igazodó technológiákat, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodott fajták alkalmazását. 
El kell kerülni a szántóterületek indokolatlan növekedését, különös tekintettel azokra a területekre, 
ahol a szántóföldi művelésre a termőhelyi adottságok sem teremtenek lehetőséget (belvizes 
területek, hullámterek, erózióveszélyes területek). Elő kell segíteni az extenzív földhasználati 
módszerek (legeltetéses állattartás, ártéri tájgazdálkodás) minél szélesebb körben történő 
elterjesztését. 

• A talajművelésnél fontos a víztakarékos technológiák, valamint a növények igényeihez igazított 
talajművelési módok kiválasztása. Minél kevesebb műveléssel, a talajforgatások számának 
csökkentésével és mindig „zárt” talajfelülettel törekedni kell a talaj vízkészleteinek megóvására, 
illetve a csapadék befogadására és a termőrétegben való tárolására. 

• Az üvegházhatású gázkibocsátások számottevő mértékben a gépek használata révén jelentkeznek 
a mezőgazdaságban. Az energiatakarékos gépek, korszerű eszközök preferált támogatása 
előrelépést jelenthet. 

• Nagy termékkibocsátó állattartó telepek létesítése csak abban az esetben fogadható el, ha az 
állattenyésztésben keletkező melléktermékek hasznosítása a telepen zárt technológiai rendszerben 
megvalósul, illetve az intenzív állattartó telepek biogáz üzemekkel kapcsolódnak össze. 

 
Az erdészettel összefüggő éghajlatvédelmi feladatok a következők:  

• Művelési ág szerinti differenciált támogatás szükséges az erdőtelepítéseknél: magasabb támogatás 
a szántók, alacsonyabb támogatás a mezőgazdaságból kivont legelők erdősítésére. Az erdőterület 
növelésével 2025-ig várhatóan 270−360 ezer hektárral növekszik a magyar erdők összterülete. Az 
erdőtelepítések során a termőhelynek megfelelő, őshonos fák telepítése esetén 2025-re 25−33 millió 
tonna szén-dioxid-megkötés érhető el, a gyorsan növő fafajok (akác, nyár, fenyők) ültetésével 
megvalósított ültetvények esetén pedig 47−58 millió tonna. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem 
mindenhol kívánatos természetvédelmi szempontból a magasabb szénmegkötésű fafajok telepítése. 
Az erdősítést/ültetvény telepítését megelőzően figyelembe kell venni a földhasználati szempontokat 
 
 
 



 
 
 
 
2008/46. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2233 

 

és a klímaváltozás várható negatív hatásait is. A legelőből kialakított erdő például csak évekkel 
később eredményezhet nettó szénnyelést – a talajból származó szén-dioxid-kibocsátás miatt évekig 
több szén-dioxidot bocsáthat ki, mint amennyit elnyel. 

• Szemléletformálás elősegítése az erdők társadalmi és gazdasági támogatottságának növelése 
érdekében és összehangolt intézkedések az illegális fakitermelés visszaszorítása céljából. 

• Az erdőállományok védelmi (talaj-, víz- és biológiai sokféleség védelme) funkciók erősítése és 
társadalmi, valamint közgazdasági elismerése. 

• A természetes folyamatokra alapozott – az erdők védelmi feladatainak ellátását jobban szolgáló – 
erdőgazdálkodási módszerek üzemszerű bevezetése. 

• Kutatások támogatása pályázati rendszerrel, elsősorban a megfelelő fafaj kiválasztása érdekében, 
amely kutatás éppen a változó éghajlat következtében jelentkező kockázatok miatt válik jelentőssé. 

STRATÉGIAI CÉLOK: 

A természetes felszínborítottság növelése egyszerre szolgálja a szén-dioxid elnyelését, a kedvezőbb 
mikroklíma kialakulását és az ökológiai szolgáltatások növekedését. Ez nem csupán a klímaváltozás hatásai 
ellen nyújt segítséget, de természeti erőforrások védelmét is szolgálja.  

A stratégia időszaka alatt el kell érnünk a zöldfelületek fogyásának megállítását. A stratégia időszaka 
alatt el kell érni a külterületek csökkenésének megállítását. Az erdőterületek növelését az erdőtelepítések 
ütemének fenntartásával biztosítani kell. A területhasználatot újra kell szabályozni a klímavédelmi 
szempontok figyelembevételével.  

3.3.4 Magas energiaigényű termékek hulladékainak hasznosítása, újrahasználat 
 

A hulladékok hasznosítása és az újrahasználat fontos eszköze az éghajlat-politikának, mert ezáltal 
jelentős mennyiségű energia takarítható meg, illetve ez az egyik módja a technológiai eredetű kibocsátások 
csökkentésének. A hulladék lényegében elpazarolt anyag és energia. A hulladékszegény termékek előnyben 
részesítése, a hulladékok újrahasznosítása tehát az energiatakarékosság révén közvetetten hozzájárul a 
klímaváltozás lassításához. Az újrahasznosítás anyag szerinti energiamegtakarítását a 3.9. táblázat mutatja. 

 
Termék Hulladék hasznosítás energia megtakarítása 

Vas, acél ∼74% (80%-os CO2 kibocsátás-csökkentés) 
Alumínium ∼95% 
Üveg ∼50% (más források szerint 25–40%) 
Papír ∼60% (más források szerint 28–70%) 

 
3.9. táblázat – Az újrahasznosítással megtakarított energia 

 
Különösen az energiát jelentős mennyiségben használó ágazatokban kell az éghajlat-politika 

prioritásává tenni, hogy az anyagok újrahasznosítása még elterjedtebb gyakorlattá váljon.  
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STRATÉGIAI CÉLOK: 

Szigorú szakmai és társadalmi ellenőrzést kell kialakítani a hulladékkezelés kialakult országos 
gyakorlatának jobbítására. Eszközöket, módszereket kell kidolgozni egyrészt a hulladékok alternatív 
energiaforrásként történő hasznosításának bővítésére, másrészt a környezetkárosító és ezért a 
klímaváltozást erősítő kibocsátás visszaszorítására.   

Ki kell dolgozni a hulladékgazdálkodás megfelelő módját, hogy a legmagasabb energiaigényű termékek 
nagyarányú újrahasznosítása még elterjedtebb legyen. Ehhez szükséges a lehetőségek feltérképezése, és a 
megfelelő közgazdasági ösztönzők vagy jogi megoldások alkalmazása (pl. betétdíj) annak érdekében, hogy 
az energiafelhasználás ezekben az ágazatokban visszaszorítható legyen. 

A lakossági hulladékban is nagy arányban szereplő papír és üveg gyűjtésének további kiterjesztése 
legalább annyira felvilágosítás és a kényelmes megoldások megtalálásának függvénye, mint a gazdasági 
ösztönzésnek, szükséges ezeknek – az elsősorban hulladékgazdálkodás körébe tartozó – feladatoknak az 
éghajlat-politikai oldalról történő támogatása, illetve a prioritások éghajlat-politikai szemléletű újragondolása.  

A hulladékgazdálkodás és a biomassza-hasznosítás közös területét jelentik az (elsősorban városi) 
élelmiszer eredetű hulladékok biogáz célú hasznosítása, amelynek fő problémája a begyűjtési rendszer 
megszervezése. Rövid távon lehetőség van azonban például német nyelvterületről számos működő példa 
meghonosítására. 

 

3.3.5 Az ágazatok kibocsátás-csökkentési potenciáljának összegzése 
 
Azt, hogy a kibocsátás mérséklése szempontjából mely ágazatok tekinthetők a legfontosabbnak, ill. az 

ágazatokon belül mely területekre célszerű koncentrálni, részben az egyes ágazatok abszolút kibocsátásai 
alapján lehet eldönteni (minél nagyobb a kibocsátás, annál fontosabb az adott ágazat, illetve részterület), 
részben pedig annak alapján, hogy milyen mértékben célozták az eddigi klímavédelmi politikák az egyes 
területeket. Az első szempont szerinti kiválasztást segíti a 3.5. ábra, amely az egyes gazdasági szektorok 
energiafelhasználással kapcsolatos kibocsátásait mutatja energiafajták szerinti bontásban5. A legtöbb 
esetben az energiahordozó fajtája jól utal a felhasználás területére is, így ez alapján kijelölhetők a 
kulcsterületek. Látható, hogy a lakossági szektornak szinte minden területen meghatározó, a közületi és ipari 
szektornak pedig több területen is jelentős a szerepe. Szintén jelentős a benzin- és gázolaj-felhasználással 
kapcsolatos kibocsátás, ami a közlekedés fontosságára utal. Egyértelmű a földgázfelhasználás fontossága, 
ami – tekintve annak egyébként fajlagosan kedvezőbb kibocsátásait – közvetve a megújuló energiák 
nagyobb mértékű felhasználásra irányítja a figyelmet. 

                                                           
5  Az ábrán szaggatott vonal jelzi azt az önkényesen megszabott határt, ami alatt a kibocsátásokat stratégiai 

szempontból figyelmen kívül hagyhatónak ítéltük. 
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3.5. ábra – Az egyes szektorok energetikai eredetű CO2 kibocsátásai energiafajták szerint –  
Forrás: Energiagazdálkodási statisztikai évkönyv, 2005 alapján   

A fentieken túl kiemelt területként kell kezelni az energiaátalakítást általában, illetve azon belül a 
villamosenergia-termelést. Az energiával kapcsolatba hozható kibocsátásokon túl célszerű vizsgálni a 
hulladékgazdálkodás területét, amely elsősorban a felszabaduló metánnak a szén-dioxidnál jóval nagyobb 
globális felmelegedési potenciálja miatt a nemzeti ÜHG leltár fontos tényezője. Végül pedig Magyarország 
természeti adottságai és erdészeti hagyományai miatt az erdőtelepítéssel történő szénmegkötés a 
kibocsátások csökkentésének különösen fontos, ezért kiemelt területe. 
 
A fentiek alapján a kibocsátáscsökkentés leglényegesebb területei (prioritásai) a következők: 
• Az energiahatékonyság elősegítése a lakossági és közületi szektorban. 
• Hatásfoknövelés, kapcsolt energiatermelés növelése. 
• A megújuló energiahordozók térnyerésének elősegítése. 
• Ipari termelés közvetlen tüzelőanyag-igénye és máshol megtermelt hő fogyasztása. 
• Ipari szektor elsősorban gyártástechnológiai célú villamos energia fogyasztása. 
• Közlekedés szerkezetének átalakítása, s ezáltal az energiaigényének csökkentése. 
• A szénmegkötés elősegítése erdőtelepítéssel. 

 
A 3.10. táblázatban bemutatjuk azokat az intézkedéseket és elérhető kibocsátáscsökkentési értékeket, 

amelyek az egyes intézkedés fajták a részletes piacelemzés nélkül, becslés alapján megállapított maximális 
megvalósulása esetében adódhatnak: 
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2008–25 

 kt/év  kt/év Mrd Ft  Mrd Ft/év 

Hatásfok növekedés, kapcsolt energia 
termelés A BAU részének tekinthető 

Átállás megújuló energiahordozókra 

biomassza tüzelésű erőművek 1143 100% 1143  31,3 

szélerőművek 544 100% 544  

Ártámogatás 
(KÁP) 

13,9 

Biomassza alapú hőtermelés 

lakossági 10252 30% 3076 615 30% 15,38 

kommunális 5394 20% 1079 86 30% 2,16 

kis körzeti távfűtés 10252 10% 1025 205 30% 5,13 

Energiatakarékosság a lakossági szektorban és a közszférában 

épületek energetikai követelményeinek 
szigorítása 23 100% 23  

Támogatás nélkül is 
megvalósul 

épületek hővédelmének javítása, fűtési 
rendszer korszerűsítése 6540 75% 4905 8467 30% 158,8 

háztartási villamos energia felhasználás 
csökkenése   700  

Támogatás nélkül is 
megvalósul 

kommunális villamos energia 
felhasználás csökkenése 218 100% 218 89 15% 1,12 

Ipar technológia korszerűsítés A BAU részének tekinthető 

Összesen 45166  12712   227,72 

 

3. 10. táblázat – A szektorbeli kibocsátás csökkentési potenciálok maximális becsült értékekkel 

 

A fenti táblázat csak a számszerűsíthető értékeket tartalmazza, így nem került becslésre a 
közlekedéssel, mezőgazdasággal és erdészettel elérhető kibocsátás-csökkenés. 

A biomassza alapú beavatkozások piaci részesedése a rendelkezésre álló biomassza mennyisége miatt 
nem növelhető tovább. 

Nem biztos, hogy a jelzett piaci részesedés értékek a feltüntetett támogatás-intenzitás mellett elérhetők. 
A 30%-ot azonban EU-s korlátként felfogva rögzítettnek tekintettük.  

Amennyiben ez a célkitűzés válik realitássá, vizsgálni kell, hogy a 2025-ig rendelkezésre álló időszakban 
fizikailag megvalósítható-e mindez a beruházás (kivitelezői kapacitások megléte, kivitelezési időtartamok 
stb.).  
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4. Alkalmazkodás a változó éghajlathoz 
 

„Közelítsünk mindjobban a természet törvényéhez!”  
Gr. Széchenyi István: Stadium  

 
 

4 Alkalmazkodás a változó éghajlathoz 

Hiába csökkentik a világ országai jelentősen az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátását, az egyre 
gyorsuló éghajlatváltozás már éreztetni fogja hatásait. Az ipari forradalom óta folytatott emberi tevékenység 
miatt ugyanis már a légkörbe van „programozva”, hogy a következő évtizedekben gyakoribbá válnak a 
szélsőséges időjárási események, növekszik a globális átlaghőmérséklet. A klímavédelemben az 
alkalmazkodás, tudományos nevén adaptáció az éghajlatváltozással összefüggő hatások és károk 
mérséklését és a klímaváltozás iránti érzékenység csökkentésére tett erőfeszítéseket jelenti. 

Az Éghajlatváltozási Keretegyezmény számos cikkelyében utal az adaptáció fontosságára. 
Kötelezettséget ír elő, hogy az országok az alkalmazkodás megkönnyítésére programokat hozzanak létre. A 
fejlett államoknak azt is előírja, hogy anyagi segítséggel támogassák a fejlődő országokat az adaptáció 
megvalósítása érdekében. 

Nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemben az alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések egymás hatását segítsék, támogassák, ne pedig rontsák. Negatív példa, 
hogy a gyakoribbá váló kánikulák miatt egyre több légkondicionáló berendezés fogy, az emberek közül 
sokan így próbálnak alkalmazkodni az új körülményekhez. Márpedig így tovább nő az energiafogyasztás, 
ami pedig kibocsátás-növekedéssel, és ezért fokozódó globális felmelegedéssel jár, a sok légkondicionáló 
által kifújt meleg levegő által fokozott hősziget-hatásról nem is beszélve. Pozitív kölcsönhatásra példa az 
egyre melegedő és szárazabbá váló éghajlat miatt pusztuló felszínű földterületek beerdősítése. Ez ugyanis 
egyben segíti a további talajerózió megakadályozását és a fák CO2 megkötésével a kibocsátások 
csökkentését is.  

Elsődlegesen tehát olyan adaptációs lehetőségeket kell előmozdítani, melyek egyrészt csökkentik az 
éghajlatváltozás káros hatásait (hozzájárulnak a mitigáció céljaihoz), másrészt egyéb szociális, 
környezetvédelmi és gazdasági előnyökkel, többlethasznokkal járnak. 

A NÉS adaptációs célja, hogy megerősítse és megnövelje Magyarország alkalmazkodóképességét az 
éghajlatváltozással szemben. 

4.1 Helyzetértékelés, kilátások 

Az éghajlatváltozás fokozódó hatásai eltérő mértékben ugyan, de az ország egész területét, a 
társadalom szinte valamennyi rétegét érintik, illetve érinteni fogják. A NÉS a következő szakterületekre 
gyakorolt hatásokat foglalja össze: 
• természetvédelem;  
• emberi környezet, humán egészségügy; 
• vízgazdálkodás; 
• mezőgazdaság: növénytermesztés, állattenyésztés, erdők; 
• területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés és épített környezet. 

Fentieken kívül az éghajlatváltozás közvetlen hatással bír a turizmusra is. A melegebb éghajlat a 
turistaidőszak kitolódását eredményezheti, de a szélsőséges időjárási helyzetek esetén csökkenő 
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vízmennyiség, rosszabbodó vízminőség mind a természetes vizekre, mind a vízi parkokra, strandokra 
kedvezőtlen hatással lehet. A stratégia alkalmazkodási fejezetét a felülvizsgálat keretében további 
szektorokra, elsősorban a turizmusra, a biztonságpolitikára és a várostervezésre is ki kell terjeszteni. 

Ma már egyre inkább felismert és elfogadott tény, hogy gazdasági és társadalmi életünk az egyébként 
korlátos természeti erőforrásokra támaszkodik és az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások 
legkülönfélébb hasznait élvezi. Az éghajlatváltozás kapcsán különösen fontosak lesznek ezek közül, hogy a 
természetes élővilág (különösen az erdő, de ugyanakkor bármely felszínborítottság) kedvezőbb mikroklímát 
teremt és tart fenn, enyhítve a negatív és szélsőséges hatásokat, ezen kívül szabályozza a talaj 
vízháztartását és akadályozza az eróziót. De említeni lehet a vizes élőhelyek szerepét is a vízminőség 
fenntartásában és az árvízvédelemben.  

 

Ökoszisztéma szolgáltatások 
Az ember mint biológiai lény része az ökoszisztémának, létünk nem képzelhető el a természetes 

élővilág és az általa nyújtott szolgáltatások nélkül. 
Ökoszisztéma szolgáltatásnak nevezzük az élővilág azon javait, szolgáltatásait, melyeket az ember 

élete során közvetlenül vagy közvetve felhasznál, így azok állapota az életminőségét meghatározza. 
Négy alapvető szolgáltatás típust különböztetünk meg: az ellátó, a szabályozó, a fenntartó és a 
kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokat. Az ellátó szolgáltatás által nyújtott javakat közvetlenül 
felhasználjuk, elfogyasztjuk, ilyenek pl. az élelmiszerek, az ivóvíz, a fa- és rostanyagok. Az élővilág 
szabályozó funkciója közé sorolható az éghajlat-szabályozás, az árvizek mérséklése, a víztisztítás és 
a talajképződés. Fenntartó szolgáltatás a primer produkció (a zöld növények fotoszintézise által), az 
elemek, vagy a víz körforgalmában játszott biológiai szerep. Az élővilág kulturális szolgáltatása 
szerteágazó, többek között jelentős esztétikai, spirituális, oktató és rekreációs funkciója van.    

 
Ez a felismerés tükröződik a NÉS-ben is megfogalmazott szemléletmódban, amely szerint az 

ökoszisztémák nem egyszerűen egy szektor a többi közül: a természetes élővilág állapota az ökoszisztéma 
szolgáltatások révén a legtöbb szektorra hatással van, és a globális változások elsősorban e szolgáltatások 
megváltozásán keresztül befolyásolják mindennapi életünket (4.1. ábra). 
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4.1.ábra – Az ökoszisztémák szerepe a globális változásoknak a társadalmi jólétre gyakorolt hatásában.  
a) hagyományos nézet, b) az „ökoszisztéma szolgáltatások” koncepciójának figyelembevételével kialakított nézet. 
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4.1.1 Hatások a természetes élővilágra 
 
A klímaváltozás Magyarországon – Európa nagy részéhez hasonlóan – nem az érintetlen természetre 

hat, hanem egy ember által már átalakított tájra. A természetes, önfenntartó rendszerek viszonylag 
elszigetelt mozaikokban vannak jelen, az átjárhatóság az egyes foltok között egyre csökken az emberi 
tevékenységnek köszönhetően, ezáltal a klímaváltozás hatásai iránti érzékenységük, veszélyeztetettségük 
fokozottabbá vált. 

Már az éghajlat elmúlt évtizedekben tapasztalt kismértékű változása is jól érzékelhető átrendeződési 
folyamatokat indított el a természetben. Számos élőlény a sarkok, illetve a hegységekben a magasabb 
régiók felé vándorolt, de ezek a folyamatok hazánkban a földrajzi adottságokból adódóan és az ember által 
átalakított környezetben korlátozottan tudnak csak megvalósulni.  

Az ENSZ nemzetközi tudóscsoportjának egyik jelentése szerint a klímaváltozás természetes élővilágra, 
a biológiai sokféleségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország a világ egyik legsérülékenyebb 
országa. Amíg más országokban csak egyes területek esnek az ökológiailag legmagasabb sérülékenységi 
besorolás alá, addig Magyarországon szinte alig van ettől eltérő térség. Rosszabb helyzettel Európában 
csak Belgium, a világon pedig a Dél-Afrikai Köztársaság szembesül.  

A klímaváltozás miatt bekövetkező természeti átrendeződési folyamat fajgazdagság szempontjából 
elszegényedett, sérülékenyebb társulásokat eredményez, és így további fajok inváziója előtt nyitja meg az 
utat, és általában a könnyen terjedő fajok előretörése várható.  

Néhány foknál nagyobb felmelegedés esetén olyan mértékben tolódnak el az övezetek, hogy a 
természetes ökoszisztémák – mai formájukban, mai helyükön – nem lesznek képesek megmaradni.  
A helyzetet tovább súlyosbíthatja, ha az átmenetek nem lesznek fokozatosak. Ha jelentősen megváltozik a 
klíma, akkor a természetvédelemnek a megőrzésre való törekvés mellett esetenként a változás, a 
természetes folyamatok (például a vándorlás, egyes fajok lokális kihalása esetén újak megtelepedése) 
elfogadása, sőt segítése lesz a feladata. 

Magyarországon az egyes élőhelyek potenciális veszélyeztetettségének megállapítására, a becsülhető 
klímaérzékenység számszerűsítésére megindultak a kutatások. Az élőhelyek elterjedési térképeinek alapján 
történt első becslés alapján számos élőhely került a kritikusan veszélyeztetett kategóriába (pl. láprétek, éger- 
és kőrislápok, égeres mocsárerdők, mészkerülő bükkösök). További feladat az éghajlatváltozás miatt 
bekövetkező közvetett hatásokból, a termőhelyi változásokból (pl. talajvíz-süllyedés), valamint a 
tájhasználatváltozásból (pl. szántók felhagyása) adódó veszélyeztetettség becslése. Az élőhelyek 
klímaérzékenységére ezek figyelembevételével a tudomány jelenlegi állása szerint a következő becslést 
adhatjuk. A klímaváltozás során közvetlenül veszélyeztetettek a vizes és/vagy hűvös mikroklímát igénylő 
élőhelyek (pl. lápok, mocsarak); a fajösszetétel átrendeződés miatt pedig elsősorban a zonális erdők és 
gyepek (pl. kékperjés láprétek, gyertyános-tölgyesek); az özönfajok (inváziós fajok) előre jelzett további 
terjedése miatt közvetve veszélyeztetettek pedig például a hullámterek, homoki gyepek, erdősztyeppes 
erdők. 

Összességében Magyarország természetes élővilágában a klímaváltozás hatására az alábbi fontos 
változások várhatók: 

• az égövre jellemző vegetáció határainak eltolódása; 
• a társulások és táplálékhálózatok átrendeződése; 
• a természetes élővilág fajainak visszaszorulása, különösen az elszigetelt élőhelyeken; 
• hosszú távon a biológiai sokféleség csökkenése; 
• inváziós fajok terjedése, új inváziós fajok megjelenése (pl. a kártevő rovarok és gyomok terjedése); 
• az élőhelyek szárazabbá válása, (pl. vizes élőhelyek eltűnése, homokterületek sivatagosodása); 
• ökoszisztéma funkciók károsodása; 
• a talajok kiszáradása, a talajban lezajló biológiai folyamatok sérülése; 
• a tűzesetek gyakoribbá válása. 
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4.1.2 Az emberi egészség 
 

A korábbi éghajlati viszonyokhoz szokott embert, emberi kultúrát is új helyzet elé állítja a gyorsuló 
éghajlatváltozás és annak hatásai. A lakosság egészségi állapotát a jövőben nagymértékben befolyásolni 
fogják az egyre gyakrabban, intenzívebben előforduló szélsőséges időjárási események. 

A szélsőséges időjárási események közül elsősorban a melegrekordok és a hirtelen növekvő 
hőmérséklet érintik negatívan a lakosság egészségügyi állapotát. Az éghajlatváltozással összefüggő 
egészségügyi hatások eltérően érintik a lakosság egyes csoportjait. Az Egészségügyi Világszervezet  
2006-os jelentésében megállapította, és a hazai vizsgálatok is megerősítették, hogy a 4 év alatti gyerekek, a 
65 év feletti idősek, a túlsúlyos emberek és az ágyban fekvő betegek a legérzékenyebbek. A hőséghullámok 
idején várható magas hőmérséklet, nyári melegrekordok miatt az elkövetkezendő időszakban 
valószínűsíthető a többlethalálozás, illetve a sürgősségi mentőhívások számának jelentős növekedése 
(2025-re országos szinten 800–2600 többlethalálozási, illetve 1500–4800 többlet mentőhívás). 

A magasabb nyári hőmérséklet különösen a városban élőket érinti kedvezőtlenül, ugyanis a városokban 
2–8°C-kal melegebb is lehet az építészeti és városbeépítési körülményektől függően. Az intenzív 
fronthatások fokozhatják a balesetveszélyt, és munkateljesítmény-csökkenést okozhatnak. 

Az egyre melegebb nyarak és enyhébb telek miatt a vírusok, baktériumok, kórokozók elterjedése, 
populációja lényegesen megnőhet. A kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás (encephalitis) betegség 
gyakorisága az 1990–2000. években csökkent, de 2001-től ismét növekszik (évi átlag 80 eset). A jövőbeni 
gyakoriságot az enyhe telek és az ország erdőborítottságának változása növelheti. Hasonlóan várható a 
Lyme-kór, a rágcsálók által terjesztett hantavírus-fertőzés, illetve a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi 
vírusfertőzéses esetek számának növekedése. A hantavírus-fertőzések emelkedése az 1990-es évektől 
figyelhető meg – a Dunántúlon, Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön fordultak elő esetek – és 
várható, hogy mind ez a betegség, mind a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi vírusfertőzés elterjed az 
egész országban: a jelenleg még az évi 20-nál kevesebb esetszám növekedése prognosztizálható. 
Hosszabb távon a behurcolt maláriás esetek száma növekedhet, megjelenhet a lepkeszúnyogok által 
terjesztett protozoális betegség, a leishmaniasis. 

A vízzel és élelmiszerekkel előforduló kórokozók a fokozódó meleg miatt szintén nagyobb veszélyt 
jelentenek. Például a nemzetközi adatok szerint az 1°C fokos hőmérséklet növekedés 2–5%-kal növeli a 
salmonellosis megbetegedés gyakoriságát – ennek alapján várható, hogy az előre jelzett hőhullámok idején 
10–32 bejelentett többlet fertőzési esettel kell számolni. Szintén várható az egyéb bakteriális, vírusos és 
protozoon megbetegedések számának növekedése (Campylobacteriosis, hepatitis A, cryptosporidiosis). Az 
aszályos időszakokban az egyre melegebb vízhőmérséklet kedvez egyes kórokozók szaporodásának, mely 
a vízparti turizmus esetén lehet kiemelt szempont. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a hirtelen lezúduló esőzések és az emiatt kialakuló áradások − a 
szennyvízkiömlések és bemosódások révén − szennyezhetik a sérülékeny ivóvízbázisokat és ezzel növelik a 
fertőzésveszélyt. 

Az éghajlatváltozás megváltoztatja az allergiát okozó pollen kiporzásának időszakát, és a pollen 
mennyiségét. Az emelkedő légköri CO2 koncentráció és a melegedő hőmérséklet kitolhatja a parlagfű 
pollenjének levegőben történő tartózkodását, meghosszabbíthatja a parlagfűpollen-szezont.  

Az éghajlatváltozás bizonyos időjárási körülmények között negatívan érinti a légszennyező anyagok 
koncentrációját. Hosszan tartó napsütés és csekély légmozgás következtében például megemelkedik a 
felszín közeli ózon koncentrációja a nagyvárosokban és azok környezetében. Reális veszélyt jelenthet a 
közlekedésből származó nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxidok különösen magas koncentrációja, amely 
szélsőséges esetekben szmog kialakulásához is vezethet. A légszennyező anyagok magas koncentrációja 
növeli a légzőszervi megbetegedések számát.  

A felhőzet csökkenése következtében megnövekedő UV-B sugárzás miatt növekedhet a festékes és 
nem festékes bőrdaganatok száma – ezt a növekedést már 2001–2005 között lehetett észlelni (1300 esetről 
1800-ra emelkedett az új esetek száma) – valamint a szürke-hályog gyakorisága. 
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A felmelegedés, illetve éghajlatváltozás hatásai emberi és társadalmi veszteségekként jelentkeznek 
(korai halálozás, a krónikus betegségek súlyosbodása, valamint egészséges személy esetében az 
egészségi állapot átmeneti romlása). A társadalmi vonatkozásban az egészségügy és az érintett család 
költségvetésében jelentkező többletráfordítások és -kiadások tekintendők lehetséges következménynek.  

Mindezek ellenére nem alakult ki olyan információs rendszer, amely lehetővé tenné a legfontosabb 
alkalmazkodási döntések költség-haszon számításokra támaszkodó megalapozását, érdekegyeztetését. 
Egy-egy részterület adatai alapján közelítő becslések ugyan elvégezhetők, nincs azonban lehetőség sem a 
szakterületeken belül, sem az egyes szektorok közötti megalapozott összehasonlításon alapuló prioritások 
megállapítására. Emellett azt sem lehet pontosan tudni, hogy az emberek mennyire tájékozottak az 
éghajlatváltozással, illetve a szükséges alkalmazkodással kapcsolatban, mivel lehet befolyásolni 
magatartásukat.  

Nincs az éghajlati alkalmazkodásra vonatkozó jogszabályi háttér, gazdasági-műszaki norma-rendszer. 
Nem alakult ki az alkalmazkodást elősegítő, azt folyamatosan irányító intézményrendszer, szervezeti 
hálózat. Léteznek különböző kutatóhelyek, egyes intézetek, civil szervezetek a téma kiváló szakértőivel, 
ezek összehangoltsága azonban alacsony szintű. Nem érvényesül olyan meghatározó szemlélet, 
tájékoztatást előirányzó program, amely az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás társadalmi 
elfogadását támogatná. 

4.1.3 Vízgazdálkodás  
 
Az éghajlatváltozás hatására módosulhat egyrészt az országban rendelkezésre álló vízmennyiség, 

másrészt annak minősége is. A víz mennyiségét tekintve a hosszan tartó aszályos időszakok, valamint az 
árvizek, belvizek okozhatnak nehézséget.  

A vízminőséget illetően a kisebb vízmennyiség miatt a vizek öntisztuló képessége csökkenhet. Ilyen 
módon egyes szennyezések lebomlása lassabb lesz, ami a vízminőséget befolyásolja. A vízminőségre a 
hirtelen lezúduló esőzések is veszélyt jelenthetnek. A nagymértékű csapadék megnöveli a szennyvíz- és 
csatornarendszerek terhelését, amelyek akár túlfolyásokhoz, szélsőséges esetekben szennyezések 
kialakulásához, haváriához vezethet.  

Az édesvízkészlet a következő évtizedekben a világon és Európában is különleges stratégiai szerepet 
nyer. Ebben a vonatkozásban a felszín alatti vízkészletek szerepe különösen fontos. 

Az éghajlat szárazabbá és melegebbé válásával azonban főként egyre gyakoribb aszályokra lehet 
számítani, különösen az alföldi területeken. Az Európai Unióban az aszály által érintett területek és emberek 
száma 20%-kal emelkedett 1976 és 2006 között. Magyarországon az egyik legnagyobb kiterjedésű aszály 
2003-ban, illetve 2007-ben következett be. A vízhiány, illetve az aszály nem csak vízgazdálkodási probléma. 
Közvetlen hatással vannak az emberekre, a természetes élővilágra és a vizet felhasználó és attól függő 
olyan gazdasági ágazatokra, mint a mezőgazdaság, a turizmus, az ipar, az energia és a közlekedés. Az 
aszály miatt nő az erdőtüzek kialakulásának veszélye. Annak érdekében, hogy meg lehessen birkózni a 
vízhiánnyal és az aszállyal, elsőként azt kell elérni, hogy a gazdaság és a háztartások vízfelhasználása 
hatékony és takarékos legyen. A víztakarékosság energiatakarékosság is egyben, mivel a víz kivétele, 
szállítása és kezelése jelentős energiaigénnyel jár. 

A magyarországi vízgazdálkodásban az árvízvédelem fokozódó jelentőségével kell számolni. Már csak 
azért is, mert az árvízi elöntéseknek kitett területeken kockáztatott vagyonérték több mint 5 ezer milliárd 
forint. Az árvízvédelmet nehezíti, hogy a felszíni vízkészletek 95%-a külföldi eredetű, a vízforgalmat a 
Dunán, Dráván és Tiszán évente 112 km3 beérkező és a 118 km3 távozó víz jelenti. Nemcsak a nagyobb és 
közepes folyókon nő az árvizek kialakulásának kockázata, hanem a gyakoribbá váló záporok miatt a hegy- 
és dombvidéki kisvízfolyásokon is. Az árvizeknek leginkább kitett Tiszán az árhullámok kezelésében sokat 
segíthet a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program megvalósítása. A program egyrészt az árvizek 
lefolyás viszonyok javítására, másrészt a víztározókba vezetését és visszatartását célozza. A programban 
javasolt árapasztó tározókat és a lefolyásviszonyokat javító beavatkozásokat a 4.2. ábra szemlélteti. 
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4.2. ábra – A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése Tervben vizsgált és javasolt árapasztó tározók, lefolyás viszonyokat 
javító beavatkozások 

A belvízvédekezést befolyásolja a területhasználat alakulása, ezért a belvízvédekezés és a 
területhasználat fejlesztését egymással szoros összhangban célszerű végezni. A Nemzeti Erdőtelepítési 
Programhoz csatlakozóan célszerű kijelölni azokat a ma belvízjárta területeket, ahol az erdő párolgást 
növelő, természetes „szivattyúként” jelentkező hatása segítheti a belvíz kérdés rendezését, ugyanakkor a 
belvizek természetes öntözési célú felhasználása előnyösen segíti az erdőtelepítést.  

A globális melegedés fokozódásával egyre gyakrabban, egyre többet, egyre több helyen kell öntözni. 
Ugyanakkor az öntözés vízgazdálkodással összefüggő stratégiájának alakításánál számolni lehet azzal, 
hogy részben a növénytermesztési gyakorlat is alkalmazkodik az éghajlatváltozáshoz, például szárazságot 
jobban tűrő haszonnövények vetésével. Gondban lehetnek a kisebb, helyi vízforrásokra telepített öntözések 
is, hiszen a gyakrabban, nagyobb mértékben, és tartósabban elapadó kisvízfolyások csökkenthetik a 
vízellátás biztonságát. Ugyanezt idézheti elő, ha nyáron a talajvízszint erőteljesen süllyed. Ilyen körülmények 
között megnövekszik az öntözés számára biztonságot nyújtó víztárolások szerepe. Az éghajlatváltozás 
mindenképpen kikényszeríti a víztakarékos öntözési eljárások, a mikroöntözések különböző módozatainak 
nagyobb arányú terjedését. 
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Az éghajlatváltozás a települési és az ipari vízgazdálkodást csak áttételesen, hosszabb távon érinti. A 
szennyvíztisztítás kialakításánál figyelembe kell azonban venni, hogy a tisztított szennyvizeket befogadó 
vízfolyások vízhozamai és a „természetes öntisztuló képessége” általában csökkenhet. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy a biológiai tisztítási eljárások elsődlegesen hőmérsékletfüggők, és a hőmérséklet 
növekedése módosíthatja a tisztítási eljárások jövőbeli hatásfokát. 

Az éghajlat szárazabbá válása, a párolgás növekedése és a folyók lefolyásának csökkenése 
következtében változhat a tavak vízháztartása. A növekvő párolgás miatt számos, különösen ma is 
kisméretű tó felülete erősen csökkenhet, alföldi tavaink közül több kiszáradhat. A három legnagyobb 
természetes tó – Balaton, a Velencei-tó, Fertő-tó – vízforgalma lelassulhat, a víz kicserélődésének ideje 
megnövekedhet. Ezzel együtt nőhet átlagos sótartalmuk, szikes jellegük. Valószínűleg feldúsulnak 
tápanyagban, ami kedvezőtlenül befolyásolja az oxigénviszonyokat, így javulhatnak a kórokozó baktériumok 
túlélési esélyei.  

A felszín alatti vizek is fokozottan érzékenyek az éghajlatváltozásra. Különös jelentőséggel bír ez a tény, 
mivel az ivóvízellátás és általában a közműves vízellátás mintegy 90%-ban felszín alatti vizeken alapul. A 
klímaváltozás elsősorban a felszín alatti vizek áramlásának peremfeltételeit jelentő utánpótlást és a felszíni 
megcsapolást befolyásolja. Mind a talajvizek, mind a rétegvizek tekintetében az Alföld térsége és – kisebb 
mértékben – a Dunántúli-középhegység karsztvíz-készlete minősül leginkább veszélyeztetettnek. A növekvő 
párolgás a felszín alatti vízkészlet drasztikus csökkenését is okozhatja. 

A prognosztizált éghajlatváltozás hatásaként növekvő ár- és belvizekre, gyakoribbá váló aszályos 
időszakokra lehet számítani. A belvízi védekezés gyakorlatában a vízkormányzás – vízvisszatartás – tározás 
feladatait kiemelten szükséges kezelni. 

4.1.4 Mezőgazdaság és erdészet 
 

Az időjárás szeszélyességére rendkívül érzékeny a mezőgazdaság. A kiegyenlítetlen évszakváltozások 
miatt az élővilág biológiai egyensúlya időről-időre felborul, amely kihat a talajban élő mikroorganizmusoktól 
kezdve a kártevőkön át, szinte valamennyi az agráriumra hatással lévő élő szervezetre. Többször előfordult 
az elmúlt időszakban, hogy az országban különböző helyeken egyszerre okoz gondot az aszály, valamint az 
ár- és belvíz. Ezek a szélsőséges vízháztartási viszonyok jelentős gazdálkodási kockázatot jelentenek. 

A szélsőséges vízháztartási viszonyokhoz történő alkalmazkodás legfontosabb eleme a mezőgazdaság 
szempontjából a termőhely aktuális állapotának megfelelő földhasználati mód kiválasztása. A megfelelő 
mezőgazdasági földhasználat váltás (szántó gyep konverzió, szántóterületek erdősítése) kellően stabil 
termelési szerkezetet hozhat létre hazánkban, ennek hiányában azonban a mezőgazdasági ágazat a 
klímaváltozás által leginkább kiszolgáltatott szektor lehet. 

A mezőgazdaság szempontjából jelentős veszélyeztető tényező a jégeső. Részaránya az elmúlt 35 éves 
megfigyelés alapján az összes biztosított kárnemen belül 20,52 százalék volt. A legveszélyeztetettebb a dél-
dunántúli területen Tolna-Baranya térsége, illetőleg a Duna-Tisza köze. A gazdasági kockázatot 
csökkentette, hogy elterjedt védekezési mód lett a hálós védekezés, elsősorban a történelmi borvidékeken 
fekvő szőlőültetvényeknél. 

A mezőgazdasági biztosításokon belül az ár- és belvizek által okozott károk együttesen 18,4 százalékot 
tesznek ki. A belvíz országos szinten csapadékos évjárattól, illetve árvíztől függően 100–150 000 hektárt is 
érint. A belvíz veszélyeztetettség tekintetében a Berettyó-Körösvidék áll első helyen, ahol a kedvezőtlen 
talajtani adottságok (nagy agyagtartalom, rossz vízvezető képesség, nagy raktározó képesség, nagy 
holtvíztartalom stb.) is közrejátszanak. Úgyszintén kedvezőtlennek ítélhető a Tisza-Maros szöge, részben 
hasonló okok miatt. 

A kifejezetten a csapadékvíz okozta talajeróziós károk az ország termőterületének 40 százalékát érintik. 
Az eróziós jelenségek sújtják a mezőgazdasági területen kívül az ipari, illetve lakott térségeket és a kiépített 
infrastruktúrát is (pl. feltöltődés, sárelöntés, földcsuszamlás, stb.). 
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A szél okozta károk potenciálisan valamennyi termőterületet érinthetik. Egyrészt a talaj értékes, 
tápanyagban gazdag felső rétegének elsodrása, másrészt a fejlődő növény betemetődése miatt okoz gondot 
a szélerózió, azaz a defláció. A leginkább kitett térségnek számít a Duna-Tisza köze, Közép-Tiszavidék, 
Győri medence, Dunai Alföld, Nyírség. 

A humán-egészségügyi fejezetben már említettekhez hasonlóan a globális felmelegedés hatására 
elszaporodhatnak a könnyen terjedő kártevők, kórokozók, gyomok. Új fajok jelenhetnek meg a már 
jelenlévők visszaszorításával.  

Az állattenyésztés állatfajtól és tartásmódtól függően eltérően reagál a klímaváltozásra. A klímaváltozás 
az intenzív állattartásra erőteljesebb hatással lesz. Az intenzív tartású sertés-, szarvasmarha- és 
baromfifajták fokozottan érzékenyek, és az egyes sokkhatásokra azonnali teljesítménycsökkenéssel 
reagálnak. Az extenzív típusok, például a magyar szürkemarha, a mangalica sertés, a rackajuh és a parlagi 
tyúkfajták genetikai adottságaikból és a külterjes tartástechnológiákból adódóan nagyobb 
alkalmazkodóképességgel rendelkeznek. Nő az állatok víz- és árnyékigénye, amelyről külön is gondoskodni 
kell. Fontos az állatfajták nemesítése során a teljesítmény és minőség mellett a klímaváltozás hatásait 
jobban tűrő tulajdonságok figyelembe vétele, másrészt a tartási feltételek javítása.  

Az erdőkben előforduló fafajok jelenleg is természetes elterjedési területüknek az éghajlati tényezők által 
kijelölt határain, vagy azok közelében tenyésznek. Ezek a határok bizonyos időbeli késéssel követik az 
éghajlati zónák klímaváltozás miatti térbeli változását. Az elkerülhetetlen „korrekció” várhatóan a 
szélsőséges évek egymás utáni egyre gyakoribb jelentkezése miatt fellépő tömeges pusztulás formájában 
történik majd meg, ami akár jelentős szénkibocsátást is eredményezhet. Valószínűsíthető, hogy a 
klímaváltozás fokozódásával az 1980–90-es évek tömeges fapusztulásánál is súlyosabb helyzet alakul majd 
ki, gazdasági és ökológiai károkat is okozva A felmelegedés a fák legyengülésére valamint betegségeinek 
erőteljességére és terjedésére ma még előre nem látható hatással lesz. A felmelegedés által elsődlegesen 
sújtott erdőtakaró faállományai az egyes alföldi erdőtípusok, a síkvidékeket környező dunántúli dombvidékek 
cseres-kocsánytalan tölgyesei és az elterjedési határuk közelében álló bükkösök lesznek; itthon ez utóbbiak 
túlnyomó részének megszűnhetnek az életfeltételei. A felmelegedés a tűzgyakoriság növekedése mellett a 
tüzek pusztító erejét is fokozza: nő a keletkező tüzek terjedési sebessége és intenzitása.  

4.1.5 Területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés és épített 
környezet 

 
Az épített környezet alakításakor ma még csak ritkán számolnak az éghajlatváltozással, márpedig az 

épületeken belül tartózkodó emberek komfortérzetére a nyári kánikulák igencsak befolyással vannak. Az 
épületek tervezésénél a lakosság és az építőipari szakma is elsősorban a téli hőveszteségek csökkentésére 
koncentrál, de ugyanakkor a hőszigetelés a nyári hővédelmet is szolgálja.  

A közgondolkodásban a hőszigetelés mellett hangsúlyt kellene helyezni az épületek nyári felmelegedés 
elleni védelmére.  

Ugyanakkor az építési hatóságok és a biztosítók is kiemelt szempontként kezelik az árvízveszélyes 
területeken történő építkezések hatósági és gazdasági eszközökkel való korlátozását. Az éghajlatváltozás 
épületekre gyakorolt hatását a 4.1. táblázat szemlélteti. 
 
 



 
 
 
 
2246 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/46. szám 

 

 

Nyári átlaghőmérséklet 1,5–1,8 °C-os 
emelkedése 

- Hűtés szerepe felértékelődik, az általános építészeti tervezés 
mellett már nem lehet belső hőkomfortot biztosítani, de passzív 
eszközökkel (árnyékolás, hőtárolás, éjszakai szellőztetés) 
komfortos házak építhetők. 

- Megnő a passzív épülettervezési eszközök szerepe. 
- Nagyvárosi környezetben (hősziget) sok esetben a passzív hűtés 

eszközrendszerével már nem lehet megfelelő belső légkomfortot 
biztosítani, de vidéki környezetben a passzív eszközök még 
elégségesek. 

Nyári csapadékmennyiség 
csökkenése kb.7,5–8,9%-kal 

Kertek, tetőkertek öntözési igénye megnő. 

Téli átlaghőmérséklet 1,2–1,4°C-os 
emelkedése 

A fűtési energiaigény átlagosan akár 10%-kal csökken. 

Téli csapadékmennyiség 
növekedése kb. 8,2–9,7%-kal  

A hóteher számításában lévő biztonsági tényezők még elégséges 
eredményt adnak a tényleges terhelésre vonatkozóan. 

Talajnedvesség nagyobb 
szélsőségek közötti ingadozása 

Az épületek – alapozáson keresztül ható – állékonyságának 
veszélyeztetése. 

 
4.1. táblázat – Az éghajlatváltozás hatása az épületekre  
 

Kiemelt figyelmet érdemel a „kritikus infrastruktúra”. Ez a fogalom azokat a létesítményeket, 
szolgáltatásokat és információs rendszereket foglalja magába, amelyek működésképtelenné válása gyengítő 
hatással lenne a nemzet biztonságára, a nemzetgazdaságra, a közegészségre és a közbiztonságra, 
valamint a közigazgatás hatékony működésére. Bár a magyarországi kritikus infrastruktúrákra mindez ideig 
nem készült tudományos igényű elemzés, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon e tárgykörben 
2001 óta folynak vizsgálatok. Kiemelt feladatként kezelik a lakosság ellátása szempontjából meghatározó 
áram-, gáz- és ivóvíz (szennyvíz) szolgáltatást, vizsgálják a közlekedés különböző ágait (közúti, vasúti, vízi, 
légi), a távközlést, az informatikai hálózatokat, az energiaellátást (elektromos áram, üzemanyag, szén, gáz, 
távhő-ellátás), valamint az árvízi védművek állapotát.  

A kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatban új és egyre súlyosabb szempontként jelentkeznek az 
éghajlatváltozás növekvő hatásai, amelyek fokozzák annak sérülékenységét. Várhatóan nő a szélsőséges 
időjárási események folytán bekövetkező zavarok valószínűsége elsősorban a közúti és kötöttpályás 
közlekedésben, az áramellátás (távvezetékek sérülése), az ivóvíz-ellátás (vízbázis sérülése) és ezekkel 
összefüggésben a közellátás, valamint az info-kommunikáció terén.  

4.2 Alkalmazkodási feladatok 

Amíg a klímavédelemben a kibocsátás-csökkentési törekvések csakis globális összefogás esetén 
vezethetnek eredményre, addig az alkalmazkodási lépések helyi és regionális szinten önállóan is sikeresek 
lehetnek. Mindkét esetre ugyanakkor igaz az, hogy a cselekvés halogatása miatt olyan természeti, 
társadalmi és gazdasági károk következhetnek be később, amelyek nagyságrendekkel felülmúlhatják a 
hatások megelőzéséhez, mérsékléséhez szükséges ráfordításokat. 

Az IPCC éghajlati hatásokkal, sérülékenységgel és alkalmazkodással foglalkozó munkacsoportja az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kapcsán a következő szempontokat fogalmazta meg: 

• A társadalom ma is alkalmazkodik megelőzéssel, védekezéssel az éghajlati hatásokhoz, de elavult 
eljárásokkal, elszigetelt megoldásokkal. Ezeket kiinduló szempontként kell kezelni. 

• Klímaváltozási szempontból a világ különböző térségeinek sérülékenysége nem csak az éghajlati 
kockázatoktól, de a régiók fejlettségétől is függ.  
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• A fenntartható fejlődés érvényesítése ellenállóbbá teszi az országokat a klímaváltozás hatásaival 
szemben.  

• Az alkalmazkodás lépései nem kerülhetnek ellentmondásba a kibocsátás-csökkentéssel.  
• A felsorolt szempontok mind a szakterületi, mind a horizontális feladatok kialakítása során támpontul 

szolgálnak.  

4.2.1 A természetes élővilág és természetvédelem 
 

A természetes élővilág alkalmazkodása kétféle módon történik: önfenntartó, önszabályozó képességéből 
következik, hogy az élővilág képes maga alkalmazkodni a változó környezethez (autonóm adaptáció), de az 
alkalmazkodás folyamatát külső beavatkozással is lehet segíteni (tervezett adaptáció). A stratégia által 
megfogalmazott cselekvések fő célja az, hogy az élővilág saját alkalmazkodóképességét fenntartsák, és 
lehetőség szerint növeljék. Az éghajlatváltozás káros hatásainak a mérséklésére elsősorban az élőhelyek 
éghajlatváltozással szembeni alkalmazkodóképességének javításán keresztül van lehetőség.  

A természetes ökoszisztémák már ki voltak téve klímaváltozásnak a földtörténeti múltban, de akkor 
ennek mértéke és sebessége természetes volt, valamint összefüggő természeti táj borította a Földet, amely 
lehetőséget adott az élőlények számára a vándorlásra. Napjainkban azonban nem ez a helyzet. 

Az élővilág alkalmazkodóképességét alapvetően az élőhely természeti állapota határozza meg. Minél 
természetesebb és változatosabb az élő rendszer, annak fajösszetétele, vízellátottsága, annál ellenállóbb az 
élővilág, annál nagyobb adaptációs kézséggel rendelkezik. De hasonlóan fontos az élőhelyek közvetlen 
környezetének (élőhely-mozaik) természetessége, termőhelyi és élőhelyi változatossága, gazdagsága, 
illetve a tágabb kultúrtáj átjárhatósága az élőhelyek fajai számára, ezért fontos az élőhelyek közötti 
természetes kapcsolat fenntartása, illetve helyreállítása. 

A természetvédelem esetében a klasszikus közgazdasági szemléletű értékelés nehezen megoldható. 
Gazdasági és társadalmi életünk az egyébként korlátos természeti erőforrásokra támaszkodik és az 
ökoszisztémák legkülönfélébb hasznait (szolgáltatásait) élvezi anélkül, hogy ezt pénzben kifejezné. Noha 
vannak módszerek, a haszonvételek pénzben történő kifejezésére, a természetvédelem esetében nem 
végezhető el pl. a klímaváltozás okozta kár vagy egy beavatkozás hasznának (kárcsökkentés/megelőzés) 
pontos kiszámítása, mint ahogy az sok más szektor esetében megoldható. 

Míg stabil környezeti feltételek között sok fajt és élőhelyet jó eséllyel meg lehet őrizni megfelelő méretű 
természeti területek megtartásával, addig egy megváltozó klímában – amikor is a fajok vándorlása és az 
élőhelyek elmozdulása várható – nagy jelentősége lesz a tágabb környezet állapotának, ami döntően más 
szektorok kezelésében van. Jelentős klímaváltozás esetén (amire a következő évtizedekben nagy esély van) 
a biológiai sokféleség megőrzéséhez az szükséges, hogy a természetvédelmi szempontokat minden érintett 
szektor tevékenységébe integráljuk. Ágazatközi együttműködés és összehangolt szabályozás nélkül 
eredményes alkalmazkodás nem képzelhető el. Ez jelentős részben a már folyamatban levő programok 
(agrár- és erdő-környezetvédelmi program, a természetes folyamatokra alapozott, folyamatos erdőborítást 
biztosító erdőgazdálkodás, az ökológiai szempontokat is figyelembe vevő EU Víz Keretirányelv) 
kiteljesedését és ökológiai szempontok szerinti esetleges továbbfejlesztését jelenti.  
Az elvégzendő feladatok ez alapján két fő csoportba sorolhatók:  
(A) A helyben történő adaptáció elősegítése, a meglévő biológiai sokféleség megőrzése, gazdagítása, 

természetességének fenntartása és javítása érdekében (nem csak a védett területeken):  
• Természetvédelem: a klímaváltozásra érzékenynek tartott élőhelyek és fajok prioritási listáinak 

kialakítása; a biológiai (táji, faji, genetikai stb.) sokféleség megőrzése, illetve regenerációja; a vizes 
élőhelyek vízmegtartó képességének helyreállítása, esetleges vízpótlási lehetőségek kidolgozása; a 
szükséges élőhely-rekonstrukciók megvalósítása illetve folytatása; az élőhelyek heterogenitásának, 
mozaikosságának és a különböző szukcessziós stádiumoknak a fenntartása; a várhatóan 
megnövekvő inváziós veszélyt csökkentő, az elfogadható (legkevésbé rossz) kolonizációkat segítő 
kezelési módok bevezetése; a folyamatok nyomon követésére a monitorozó tevékenység erősítése. 
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• Vízgazdálkodás: a vízlevezetés kényszerének feloldása; a tározók ökológiai szempontok 
figyelembevételével történő üzemeltetése; vízjogi engedélyeztetés rendszerének felülvizsgálata 
(talaj és mélységi vizek használata). Az EU Víz Keretirányelvben meghatározott komplex 
vízgazdálkodási rendszer megvalósítása az ökológiai előírások, a természetvédelmi szempontok 
figyelembe vételével. 

• Erdészet: a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás mind szélesebb körű 
alkalmazása, a folyamatos erdőborítás fenntartása, a természetes erdő-felújítási módszerek 
alkalmazása, a termőhelynek nem megfelelő és/vagy nem őshonos fafajú erdők átalakítása, az 
erdősztyepp zónában alacsonyabb záródású ligeterdők fenntartása, az erdők változatosságának 
(táji, termőhelyi, faji, szukcessziós, genetikai stb.), az erdőkben zajló természetes folyamatok és a 
természeti értékek minél teljesebb megőrzése; pufferterületek biztosítása az érzékeny élőhelyek 
környezetében. 

• Mezőgazdaság: a hagyományos tájgazdálkodás elemeinek (gyepek kaszálása, legeltetése), 
fenntartása, újraélesztése; pufferterületek biztosítása az érzékeny élőhelyek környezetében, és 
elsősorban itt, de lehetőleg máshol is a kevésbé intenzív, kisebb környezetterheléssel járó 
gazdálkodási módok előtérbe helyezése; földhasználat-váltás.  
 

(B) A természeti területeket körülvevő táj átjárhatóságának fokozása a fajok vándorlásának elősegítése 
érdekében (elsősorban a ma védelemben nem részesülő területeket érintő intézkedések): 

• Természetvédelem: a természetes élővilággal rendelkező területek közt a vándorlás lehetőségének 
biztosítása; a különböző védettségi státuszú területek, valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
értékelése éghajlatváltozási szempontból, konfliktuspontok azonosítása; a természetvédelmi és 
Natura 2000 területek továbbfejlesztése, határainak rendszeres felülvizsgálata a fajok és társulások 
elmozdulásának megfelelően. 

• Vízgazdálkodás: ökológiai szempontú, az EU Víz Keretirányelv javaslatainak megfelelő 
vízgazdálkodás; az élőhelyek vízmegtartó képességének helyreállítása, az esetleges vízpótlási 
lehetőségek kidolgozása. Arra kell törekedni, hogy a vízellátottság és a vízjárás a természetes 
állapotot közelítse, az eredetileg vízjárta, jelenleg belvizes területeket vissza kell adni a 
természetnek, összhangban a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése vonatkozó részeivel. Ártéri 
vízgazdálkodás közelítése a természeteshez (pl. fokgazdálkodás); csatornahálózat felülvizsgálata; 
vizes élőhelyek területének növelése.  

• Erdészet: a természetszerű erdőkre és a faültetvényekre vonatkozó szabályozások elkülönítése; a 
klímaváltozással összefüggő erdészeti kutatások eredményeinek alkalmazása az erdőfelújításban; 
természetes folyamatokra alapozott, folyamatos erdőborítást biztosító (Pro Silva elvek szerinti) 
gazdálkodás elterjesztése, a tarvágások engedélyezhető területének csökkentése; nagy területű 
erdőtelepítések lehetőleg termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokkal, mezővédő erdősávok 
rendszerének kialakítása, fás legelők területének növelése mind a jelenlegi erdőzóna, mind az alföldi 
erdőssztyepp területeken. 

• Mezőgazdaság: az agrártáj heterogenitásának, mozaikosságának (mezsgyék, sövények, fasorok, 
kis parcellaméret) növelése; talaj- és vízkímélő technológiák alkalmazása; extenzív és ökológiai 
gazdálkodási formák előtérbe helyezése. 

• Közlekedés: utak nyomvonalának kijelölésekor a természetvédelmi szempontok figyelembe vétele, a 
már létező erre vonatkozó szabályok fokozott érvényesítése; ökológiai átjárók (vadátjárók) létesítése 
a főutakon és az autópályákon, ezek szegélyére őshonos fajokból álló sövények erdősávok 
telepítése. 



 
 
 
 
2008/46. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2249 

 

Horizontális feladatok:  
• A természetvédelem klímapolitikájának kialakítása és összehangolása az erdészeti, agrár-, energia- 

és vízgazdálkodási szektorokkal: 
o a természetvédelmi szempontok érvényesítése az ágazati jogszabályokban és támogatási 

rendszerekben; 
o a természetvédelem klímapolitikájának összehangolása az agrár- és erdő- környezetvédelmi 

programokkal, a Víz Keretirányelv tevékenységével és a vidékfejlesztési politikával; 
o az éghajlatváltozás ökológiai szempontjainak (pl. biológiai sokféleség megőrzése) beépítése 

a területi szabályozási tervekbe és a szakhatósági engedélyezések rendszerébe, valamint 
fenntartható használathoz kialakítandó eszközrendszerbe. 

• Állandó ágazatközi klímapolitikai szakmai-konzultációs testület létesítése az adaptációs 
tevékenység továbbfejlesztésére, a többi szektorba való integrálás elősegítésére. 

• A tudásalap szélesítése, tudományos kutatások indítása és folytatása a klímaváltozás ökológiai 
hatásainak feltárására a sikeresebb alkalmazkodás érdekében.  

• A társadalom tudatosabbá tétele a téma iránt, minél szélesebb társadalmi kör bevonása az 
intézkedésekről szóló döntésekbe és azok végrehajtásába.  

• A klímaváltozással kapcsolatos ökológiai változások figyelemmel kísérésére országos monitoring-
hálózat kialakítása a meglévő monitorozó rendszerek hálózatába integráltan, lehetőség szerint 
nemzetközi monitorozó hálózatokhoz kapcsolódva. 

4.2.2 Emberi egészség 
 

A lakosságot elsősorban arra kell felkészíteni, hogy az általuk nem befolyásolható hatásokhoz tudjanak 
alkalmazkodni Az emberek egészségének fenntartását, javítását rendkívül sok módon kell biztosítani. 
Ezekből néhány fontos feladat:  
• A lehetséges veszélyekről a lakosságot rendszeresen tájékoztatni kell (például ózonriadó). 
• A fővárosban már működő Klíma Egészségügyi Hálózatot országosan ki kell terjeszteni. 
• Hőségtervet kell kidolgozni különös tekintettel a lakosság felkészítésére.  
• A közegészségügy belső szervezeti és működési rendszerét felül kell vizsgálni az éghajlati 

alkalmazkodás követelményeinek átfogó integrálása érdekében.  
• Felül kell vizsgálni a kiegészítő oltások bevezetésének lehetőségét, és az oltási gyakorlatot.  
• A lakosság éghajlatváltozás szempontjából érzékeny csoportjai számára meg kell teremteni a speciális 

szükségleteikhez igazodó ellátás feltételeit.  
• Fontos a nemzetközi tapasztalatok folyamatos átvétele, és az elért kutatási eredményekre alapozva az 

egészségügyi szakmai felkészültség folyamatos növelése minden érintett szinten. 
• A növekvő hőmérséklet szempontjából a beltéri és kültéri munkahelyeken az egészséget nem 

veszélyeztető munkafeltételeket kell biztosítani és biztosíttatni, illetve megkövetelni. 
• Közhasználatra is alkalmas, hőségtől elszigetelt, hűtött helyiségeket kell kialakítani. 
• Az erősen felmelegedő, egészségi kockázatot jelentő városi „hőségzónákat” ki kell jelölni. Ezeken a 

részeken a tömegközlekedés lehetőségeit bővíteni kell, enyhülést nyújtó berendezéseket (például 
ivókutak, fásítás, hűtött közösségi helységek, általában az árnyékolás, a szellőzés) kell kialakítani.  

• A településrendezési tervek kidolgozásánál, a településszerkezet kialakításánál figyelembe kell venni a 
városi hőségzóna lehetőségét, mint reális veszélyt és kialakulását meg kell előzni tudatos 
várostervezéssel, körültekintő építészeti megoldásokkal. 
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• Fel kell térképezni az építésügyi szabványok átalakításának lehetőségét, szükségességét olyan 
szempontból, hogy a tervezett épületek jobban megfeleljenek a megváltozott időjárási feltételeknek, és 
fokozott védelmet nyújtsanak az egyre emelkedő hőmérséklet ellen. 

4.2.3 Vízgazdálkodás 
 

Az ivóvíz minőségének, mennyiségének védelme, illetve fenntartása érdekében csökkenteni szükséges 
a felszín alatti vízkészletek igénybevételét, az ipari és egyéb vízhasználatot. Javítani kell a szennyvíztisztítás 
hatásfokát, és fel kell készülni az árvizekre és aszályos időszakokra.  

A 4.3. ábra Magyarország jelenlegi felszín alatti vízkészleteit és a vízfogyasztás mértékét jeleníti meg, 
míg a 4.4. ábra a 2°C-os átlag hőmérséklet emelkedés hatására a felszín alatti vízkészletekben bekövetkező 
változást és a fogyasztás alakulását szemlélteti. 

 
4.3. ábra – A felszín alatti vízkészletek és fogyasztás jelenleg 

 
4.4. ábra – A felszín alatti vízkészletek és fogyasztás éghajlatváltozással (2°C emelkedés esetén) 

 
A vízgazdálkodásban az alábbi intézkedéseket feltétlen szükséges megtenni: 
• Új, víztakarékossági módszereket kell kidolgozni. A takarékosságot hirdető kommunikációs 

kampányokat kell indítani. A vízhasználat hatékonyságát növelni kell részben technológia-váltással, 
részben pedig ismeretterjesztéssel. 
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• A vízvisszatartást elő kell mozdítani, egyrészt a belvízrendszerek működésének komplex kezelésével 
(pl. altalajlazítás, elvezető- és csatornarendszerek felülvizsgálata és esetleges felújítása vagy 
felszámolása), másrészt a vizes élőhelyek megőrzésével, helyreállításával. 

• Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program megvalósítása.  
• Az EU Víz Keretirányelv éghajlatváltozással kapcsolatos összefüggéseinek kiemelt feladatként történő 

kezelése, elsősorban az éghajlatváltozás- vízminőség-vízhasznosítás és jó ökológiai állapot 
kapcsolatrendszerben. 

• Az EU Árvíz Irányelvben előírt árvízi kockázati térképek és kockázatkezelési tervek elkészítése. 
• A felszín alatti, karsztra alapozott vízellátás fokozott figyelmet és jelentős beruházásokat valamint 

képzést igényel a lezúduló nagy esők növekvő száma miatt a biztonságos vízellátás érdekében. 
• Az ipari vízhasználat terén szükséges megvizsgálni, hogy mely szektor terén lehetséges a vízhűtéses 

technológiáról áttérni más technológiára, és ahol lehetséges, ott ösztönözni kell azt. 
• A csatornarendszereket alkalmassá kell tenni a hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék 

befogadására. 
• Az éghajlatváltozás összetett hidrológiai következményeit fel kell tárni és a tudásalapot bővíteni kell, 

különös tekintettel a Duna és a Tisza vízrendszereinek nemzetközi együttműködést igénylő területeire. 
 

4.2.4 Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 
 

A mezőgazdaságban a legfőbb kihívás a változó feltételeknek leginkább megfelelő fajták termesztése 
és tenyésztése, valamint a természetvédelmi szempontok fokozott mértékű érvényesítése. A 
növénytermesztésben talajkímélő gazdálkodási módokat, és víztakarékos művelési módokat kell alkalmazni, 
az állattenyésztésben pedig a technológiát kell fejleszteni. A termesztett fajok és fajták biológiai 
sokféleségének növelése hasznos volna a kultúrák biológiai sokféleség növelésével, valamint a jó 
alkalmazkodó képességű hagyományos tájfajták megőrzése a műveléshez nyújtott támogatások, illetve 
génbankok segítségével. Lehetőség szerint az éghajlatváltozás relatív előnyeit, például a megnövekvő 
napsütéses órák számát a termelés növelésére ki kell használni.  

Az erdészetben az erdők területének növelése, az erdők életképességének, biológiai sokféleségének 
védelme a feladat és mérsékelni kell az erdőtüzek kockázatát is.  
 
A fenti célok elérése érdekében az alábbi intézkedéseket, lépéseket szükséges megtenni: 
• A növénynemesítés felgyorsítása, a legmegfelelőbb fajtaválaszték megválasztása 

alkalmazkodóképességi vizsgálatok alapján. Az állatfajták nemesítése során a teljesítmény és minőség 
mellett hangsúlyt kell fektetni a klímaváltozásra.  

• Takarékos öntözéstechnológia, belvíz- és aszályveszély megelőzését szolgáló többhatású művelés, a 
jégverés okozta károk elleni védekezéstechnológia fejlesztése, és alkalmazásának elterjesztése.  

• Aszálykárok ellen információs rendszer kiépítése, a leginkább érintett régiókban víz-visszatartás és a 
folyamatos növénytakarás biztosítására, vizes élőhelyek visszaállítása. Az agrár-környezetvédelmi 
program keretében kidolgozott megközelítések széleskörű alkalmazása, ezen belül az érzékeny 
természeti területeken és a Natura 2000 területeken, valamint környezetükben a természetkímélő 
gazdálkodás minél nagyobb területen történő megvalósítása. 

• A táj mozaikosságának (mezsgyék, sövények, fasorok) növelése. 
• Az őshonos állatfajták egyedszámának növelése állami támogatással és az extenzív állattartás 

feltételeinek javítása. 
• Állattartó telepek szigetelése, szellőztetése innovatív, „klímabarát” módon, minél nagyobb hányadban 

megújuló energiaforráson alapuló módszerek kifejlesztésével. 
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• Az állattartásnál a keletkező trágya környezetbarát felhasználása, a keletkező biogáz összegyűjtését és 
helyi hasznosítását ösztönző pályázati rendszer kiépítése. 

• A mezőgazdasági biztosítási rendszer új alapokra helyezése. 
• Az erdőterületek nagyságának növelése a Nemzeti Erdőtelepítés Programban foglaltak szerint és az 

éghajlatváltozás hatására módosuló új termőhelyi viszonyoknak megfelelő őshonos, vagy kutatási 
eredmények alapján e célnak megfelelő fafajok alkalmazásával. 

• Mezővédő erdősávok rendszerének kialakítása, fás legelők területének növelése. 
• Az erdősztyepp zónában alacsony záródású ligeterdők fenntartása. 
• A Nemzeti Erdőprogram felülvizsgálata a klímavédelmi célkitűzéseknek megfelelően. 
• A természetes erdődinamikai folyamatokat figyelembevevő és folyamatos erdőborítást eredményező 

erdőgazdálkodás. 
• A természetközeli felújítási módokat nem akadályozó, hosszú távon is fenntartható méretű 

nagyvadállomány fenntartása, valamint a vadkár mérséklése az állomány csökkentésével. 
• A tűzkockázat mérséklési lehetőségeinek áttekintése, az erdőtüzek megelőzését szolgáló intézkedések 

megtétele, a leggyúlékonyabb ültetvény-típusok visszaszorítása a leginkább tűzveszélyes területekről. 
• A természeti katasztrófák miatt károsodott erdőterületek mielőbbi helyreállítása. 

4.2.5 Területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés és épített 
környezet 

 
A területfejlesztés és a területrendezés felelőssége, hogy egyrészt olyan területfejlesztési célok 

kerüljenek meghatározásra, másrészt olyan településhálózatok, térhasználati kategóriák legyenek 
kialakíthatóak, amelyek a klímaváltozás hatásait figyelembe veszik. A klímapolitikát érintő fejlesztési 
elképzelések megvalósításánál építeni kell az önkormányzatok szerepvállalására, fokozott teret hagyva a 
helyi döntéseknek.  
Az országos és térségi területrendezési tervezés szabályozása során feladatként kezelendő: 
• a nagyvízi medrek (árterek, hullámterek) és parti sávok beépítésének elkerülése, a vízelvezetés és  

-tározás, általában a vízgazdálkodás elősegítése érdekében; 
• a belvízjárta területek beépítésének elkerülése a konfliktusok csökkentése és a károk megelőzése 

érdekében; 
• a csúszásveszélyes és egyéb földtani veszélyforrásos területek beépítésének elkerülése a 

szélsőségessé váló éghajlat következtében megnövekedő veszélyek elkerülése érdekében; 
• a települések beépített és beépítésre szánt területei összenövésének megakadályozása az ökológiai 

hálózat folyamatosságának biztosítása érdekében; 
• a konfliktusoknak (természeti környezet felélése, hősziget kialakulása, az ökológiai hálózat sérülése) 

leginkább kitett település-együttesek (nagyvárosi agglomerációk, agglomerálódó térségek, 
településcsoportok) összehangolt területi terveinek elkészíttetése; 

• az erdősítésre elsősorban szóba jöhető területek lehatárolása, az intenzív mezőgazdaságra alkalmatlan 
területek meghatározása. 

A településtervezés szabályozása során (fejlesztés és rendezés) feladatok: 
• a fenntartható fejlődést elősegítő megfelelő intenzitású területfelhasználás és beépítés megválasztása  

(a túlzott vagy túlzottan kis laksűrűség elkerülése); 
• a települések zöldfelületi és zöldterületi rendszerének védelme, fenntartása és fejlesztése; 
• a tagolt települési rendszer elősegítése és alkalmazása (a nagyobb települések városrészekre 

bontásával, az üdülő- és gyógyhelyeken ennek elősegítése nagyságtól függetlenül) a hőszigetek 
elkerülése és a természetközeli környezetbe való település elősegítése érdekében; 

• a kompakt városok elősegítése és a kevert/vegyes területfelhasználás kialakításával és a megfelelő 
területfelhasználással a közlekedési (munkahely – lakóhely, nyersanyaglelőhely – feldolgozás stb.) 
kényszer csökkentése vagy legalább növekedésének minimalizálása; 
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• a biológiai aktivitásérték növelése vagy legalább szinten tartása;  
• a csapadékvizekkel való gazdálkodás előmozdítása (épületekben, kertekben való tárolása és 

felhasználása); 
• a felszínmozgásos területek fokozott figyelembe vétele (elkerülése a beépítés szempontjából, a beépített 

területek speciális kezelésének kidolgozása stb.). 
Az épített környezet terén az energiafelhasználást csökkentő építészeti megoldások kidolgozására, 

széles körű alkalmazásának terjesztésére van szükség. Csökkenteni kell az épített környezet és a 
természetes élővilág közti feszültségeket, a kritikus infrastruktúra fokozott védelmének biztosítása 
ugyancsak feladat. A fenti célok elérése érdekében az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: 
• Építési előírások, szabványok felülvizsgálata, követelmények szigorítása az éghajlatváltozással együtt 

járó hatásoknak megfelelően (árvíz- és földcsuszamlás veszélye, tartószerkezeti állékonyság, 
épülethatároló szigetelések, anyagfáradás), az ezek megalapozását szolgáló szükséges kísérletek és 
műszaki számítások elvégzése. 

• Kívánatos, hogy az ország területének 30%-a kerüljön a természetes folyamatok közvetlen ellenőrzése 
alá, míg a fennmaradó területeken csökkenteni kell a természetes területeket érő terheléseket. 

• Klímatudatos telepítés (épület-tájolás, uralkodó széláramlatok stb.) módszereinek kidolgozása és 
megismertetése a rendezési terveket, épületterveket készítő szakemberekkel. 

• Épületek energetikai teljesítményének javítására fordítható támogatási források rendszeres biztosítása.  
• Építészek, építőanyag-gyártók és forgalmazók átfogó szakmai tájékoztatása (klímatudatos 

anyagminőség és tervezés). 
• Átfogó kockázatelemzések végzése az egyes kritikus infrastruktúra típusokra a katasztrófavédelem és 

az érintett közszolgáltató együttműködésében. 
• Kiemelt figyelem fordítása az ökológiai átjárhatóság biztosítására a nagyobb méretű infrastrukturális 

fejlesztések (gyorsforgalmi úthálózat, stb.) tervezésekor. Ennek következtében korlátozni kell a 
zöldterület felhasználást, s kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás regionális kihívásai: Duna-Tisza közi Homokhátság 
A Duna-Tisza közi Homokhátság az ország egyik legszárazabb területe. A talajvízszint jelentős 

csökkenése, a tartós és súlyos vízhiány, a sivatagosodás nyomasztó jelei a területen ökológiai 
válsághelyzetet teremtettek, amely összekapcsolódik gazdasági és szociális problémákkal. 

A kutatók szerint a vízviszonyok kedvezőtlen alakulásában a természeti tényezők – köztük 
elsőként a klímaváltozás jelentős mértékben tehetők felelőssé, amelyet erősítettek az emberi 
tevékenységek negatív hatásai is.  

Az éghajlati forgatókönyvek szerint a hőmérséklet a Duna-tisza közén a globális értékeknél 
nagyobb mértékben fog növekedni, és a Homokhátság az ország egyik legsérülékenyebb vidéke. A 
következő 30 év során a térségben az évi középhőmérséklete 0,5–1,9°C-kal növekedhet, és ezzel 
párhuzamosan a csapadék mennyisége várhatóan közel 10%-kal csökkenni fog, illetve jellemző lesz a 
szélsőségek gyakoribb előfordulása – növekedik a szárazabb és csökken a csapadékosabb évek 
száma. 

E térségben a klímaváltozás várható negatív hatásaihoz való alkalmazkodás stratégiai 
jelentőségű a térség ökológiai válságának megoldása és hosszabb távon a fenntartható fejlődés 
feltételeinek biztosítása szempontjából. Ennek központi eleme: a helyi vízkészletek megtartása és a 
vízutánpótlás lehetőségeinek megteremtése, valamint a földhasználat ésszerű átalakítása, amelyek 
egyaránt szolgálják a térség természeti adottságainak megőrzését, illetve a táji erőforrások 
fenntartható hasznosítását. A térség válsághelyzetből való kilábalására komplex vidékfejlesztési 
programot kell készíteni, amely konkrét intézkedésekkel segíti a térség gazdasági, szociális és 
környezeti problémáinak megoldását. 
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5. A Stratégia végrehajtása 
 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen." 
 

Széchenyi István 
 
5 A Stratégia végrehajtása 

Az éghajlatvédelemben a legfontosabb szempont, hogy a költségek annál alacsonyabbak, minél előbb 
ébred tudatára a cselekvés szükségességére a társadalom és a kormányzat. Éppen ezért az 
éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklését és a káros hatásokhoz való 
alkalmazkodást segítő intézkedéseket a lehető legkorábban kell megtervezni és alkalmazni. Ez a ki- 
emelt szempont összhangban van a környezetpolitika két alapelvével, a megelőzés és az elővigyázatosság 
elvével is. 

A klímapolitikában a mérséklési és az alkalmazkodási intézkedéseket egymással összhangban, egymást 
erősítve kell megtervezni, végrehajtani és ellenőrizni. Amennyiben az intézkedések nem a 
rendszerszemlélet elvének figyelembe vételével valósulnak meg, akkor egyrészt egymás hatását 
csökkenthetik, sőt akár kiolthatják, másrészt a költségek annyira megnövekednek, hogy az az intézkedések 
hatékonyságának rovására megy. 

A kormányzati végrehajtás során fontos, hogy több érintett tárca éghajlatvédelmet szolgáló intézkedéseit 
összhangba kell hozni, a klímavédelmi szempontokat be kell építeni az összes politikai, kormányzati 
döntéshozatalba. Az egyes minisztériumoknál már jelenleg is léteznek különböző ágazatokat érintő és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló támogatási formák.  

A végrehajtás eredményességét jelentősen befolyásolja, ha nemcsak a végeredményt, a kialakult 
helyzetet sikerül kezelni, hanem a problémák gyökerét is sikerül orvosolni. A klímapolitikai célok elérése 
akkor lehet a legsikeresebb, ha a termelés és a fogyasztás anyag- és energiatakarékosabbá válik, ehhez 
azonban minden érintett társadalmi és kormányzati szereplőnek hozzá kell járulnia.  

A termelés energiatakarékosabbá válása elsősorban az energiaárak függvénye, hiszen a piac csak 
akkor mozdul el ebbe az irányba, ha a befektetéssel költséget takarít meg. Az éghajlatvédelmi törekvések fő 
szempontjait az 5.1. ábra szemlélteti. 

 
5.1. ábra – A végrehajtás alapelvei 

Éghajlatvédelmi intézkedések, 
mérséklés, alkalmazkodás 

Időben történő cselekvés,  
megelőzés, elővigyázatosság

Fenntarthatóság 
Hosszú távú szemlélet

Rendszerszemlélet,  
intézkedések összhangja 

Közös felelősség, partnerség

A problémák gyökerének orvoslása,  
nemcsak a kialakult helyzet kezelése 
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Az éghajlatváltozás elleni küzdelem olyan kérdés, amelyet az állam önmaga nem tud a rendelkezésére 
álló eszközökkel megoldani. Szükség van a társadalom klímatudatosságára, a klímabarát termelési és 
fogyasztási szokások megerősödésére, valamint az üzleti világ energiatakarékosságára, 
környezettudatosságára, továbbá a média segítségére és támogatására is. 

A társadalom különböző szereplői részére eltérő eszközök állnak rendelkezésre, de fontos, hogy az 
egyes érintettek egymással összefogva, az erőfeszítéseket összehangolva segítsék elő a stratégiában 
rögzített célok megvalósítását. A következőkben az egyes érintett szereplők részére rendelkezésre álló 
eszközöket mutatjuk be táblázatos formában is: 

Állami szervek 

• megfelelő jogi-gazdasági szabályozó rendszer kialakítása;  
• támogatási rendszerek felülvizsgálata, átalakítása;  
• a társadalom szemléletformálásának erősítése, előtérbe helyezése, 

példamutatás; 

Régiók • klímaváltozás hatásait is figyelembevevő területfejlesztési program és 
koncepció összeállítása; 

Lakosság  

• fogyasztás, anyag- energia felhasználás csökkentése, hatékonyabbá tétele;  
• életmódváltás; 
• klímabarát közlekedés;  
• az éghajlatváltozással kapcsolatos tájékoztatás folyamatos figyelemmel 

kísérése 

Civil szervezetek 

• a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folyamatos fenntartása 
az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban; 

• a döntéshozók munkájában való részvétel, társadalmi ellenőrzés; 
• társadalom mozgósítása, akciók indítása 

Helyi közösségek, 
önkormányzatok, 
egyházak 

• példamutatás; 
• információk-tapasztalatok cseréje 

Üzleti szektor 

• anyag- és energiafogyasztás csökkentése a hatékonyság növelésével 
párhuzamosan; 

• vállalati működésének klímabaráttá tétele; 
• termékek, szolgáltatás, vállalati profil zöldítése; 
• klímabarát kutatások és fejlesztések, klímainnováció; 
• társadalmi felelősségvállalás az éghajlatvédelem érdekében 

Média • a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folyamatos fenntartása 
az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban. 

5.1. táblázat – A társadalom különböző szereplői és rendelkezésre álló eszközök 
 

A következő fejezet azokat az eszközöket és intézkedéseket mutatja be, amelyekkel az állam fel tudja 
gyorsítani a gazdaság és a társadalom átállását egy klímabarátabb pályára. 

5.1 Kormányzati feladatok 

A hazai éghajlatváltozási és energiagazdálkodással kapcsolatos politikának összhangban kell lennie az 
európai uniós politikával, mely nem kevesebbet kíván elérni, mint 10–15 év alatt egy új ipari forradalmat, 
melynek végső célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megteremtése. 

A 2008–2025 időszakra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a célokat és tennivalókat a 
nemzetközi kötelezettségvállalások figyelembevételével jelöli meg. A kormány a NÉS elfogadását követően 
két évvel, majd ezt követően ötévente végez felülvizsgálatot. A kormány a NÉS végrehajtása érdekében 
Nemzeti Éghajlatváltozási Programot (NÉP) fogad el, amely két évre érvényes. A program kidolgozását, 
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illetve megvalósítását a kormányon belül a környezetvédelemért felelős tárca koordinálja, munkáját az 
érintett tárcák bevonásával együtt végzi. 

A kormány a program végrehajtásáról és annak tapasztalatairól évente köteles beszámolni az 
Országgyűlésnek. 

A stratégia megvalósításának lépéseit egy tanácsadó testület, az Éghajlatváltozási Bizottság segíti, 
amelynek tagjai az érintett tárcák képviselőiből, a Magyar Tudományos Akadémia képviselőjéből és a 
környezetvédő társadalmi szervezetek képviselőiből, valamint az államfő által megbízott, a jövő nemzedékek 
jogait képviselő személyből, továbbá a gazdasági élet meghatározó szereplőiből áll. A Stratégia átfogó 
koordinációjáért a környezetvédelmi miniszter a felelős. Az eredményes ágazatközi koordináció és a 
különböző kormányzati szakpolitikák összhangjának megteremtése céljából fel kell állítani egy az érintett 
tárcák magas beosztású vezetőiből álló Éghajlatpolitikai Munkacsoportot, amely szükség szerint különböző 
szakértői alcsoportokat is létrehozhat. 

Az államnak mind a globális felmelegedést okozó gázok kibocsátásának mérséklését, mind az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást ösztönöznie, erősítenie kell. Ehhez kapcsolódóan a konkrét 
intézkedés-csomagot − a tervezési és helyzetkezelési teendőket − a Nemzeti Éghajlatváltozási Programok 
fogják tartalmazni. A programok országos és regionális szinten fogják előirányozni a megfelelő lépéseket. A 
következő fejezetek a lehetséges irányokat tartalmazzák fontossági sorrend és a teljesség igénye nélkül. 

5.1.1 Állami eszközök az éghajlatváltozás mérséklésére 
 

A szemléletformálást, az állam szabályozó szerepét és a társadalom megnyilvánulásait együtt kell 
kezelni. Az államnak olyan szabályozó eszközöket kell kidolgoznia, amelyek a termelés és fogyasztás 
szerkezetének egészében hoznak változásokat, miközben a társadalom minden szereplőjének előmozdítják 
környezeti tudatosságát, termelői-fogyasztói szokásainak kívánatos változását.  

Az államnak számos eszköze van arra, hogy az alacsony kibocsátású technológiák, megoldások felé 
terelje a társadalom egyes szereplőit, miközben természetesen végig figyelembe kell venni a lakosság és a 
gazdaság teherviselő képességét. A végrehajtás során tervezett állami eszközök kizárólag a költségvetés 
teherbíró-képességének és az európai uniós támogatási rendszerek jogszabályi hátterének figyelembe 
vétele mellett lesznek alkalmazhatók. 

Azonban a NÉS-ben ajánlott kibocsátás-csökkentő intézkedések megvalósulását különböző tényezők 
akadályozhatják. A piac vagy az állam klímaváltozás szempontból nem megfelelő működése (piac- és állami 
kudarcok), különböző társadalmi-gazdasági körülmények, valamint technológiai körülmények nehezíthetik a 
szükséges lépéseket. Az alábbi tennivalókra van szükség elsősorban: 
 
• A „piaci kudarcok” felszámolása annak érdekében, hogy a már most is haszonnal járó, azonban 

mégsem elterjedt klímabarát megoldások elterjedhessenek. Ennek lehetséges módjai: 
o A piaci verseny elősegítése az éghajlatvédelmi szempontból fontos területeken, elsősorban az 

energiapiacon. Sok esetben ugyanis a verseny hiánya miatt magasabb a fogyasztás a kelleténél 
(pl. a nem szabályozható távhő-fogyasztás miatt pazarló fogyasztás). 

o Az információs korlátok eltörlése, hiszen a megtérülő beruházások elterjedésének korlátja a 
szükséges információ hiánya is. Az energia-megtakarítással megtakarított költségek feltüntetése 
rendszerint elmarad, pedig fontos támpontot jelenthetne a fogyasztók számára. Ezt szolgálja 
például a háztartási gépek címkézése vagy az épületek energiatanúsítványa, a 
személygépjárművek fogyasztásának és szén-dioxid kibocsátásának feltüntetése. 

o Hitelkonstrukciók kidolgozása, amellyel a magas kezdeti beruházási költségek miatt elmaradó, 
de könnyen megtérülő beruházásokat ösztönözni lehet. Ilyen például az épületek szigetelése, 
vagy akár az energiatakarékos izzók használatának elterjedése.  

o Biztosítani szükséges a szén-dioxid piaci beárazását. Amennyiben ugyanis a kibocsátásoknak 
nincsen vagy nem megfelelő az ára, akkor az a klímabarát termékek, szolgáltatások 
versenyképességét rontja. Ezáltal olyan technológiák kerülhetnek továbbra is előtérbe, amely a 
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jövő nemzedékek számára hátrányos lehet. A szén-dioxid beárazásának egyik állami eszköze 
az emisszió-kereskedelem feltételeinek biztosítása vagy a kibocsátási adó kivetése.  

o Szükség lehet egyes esetekben beruházási vagy működési támogatás nyújtására is. Mivel ez 
állami források felhasználásával jár, ezért javasolt, hogy erre csak akkor kerüljön sor, ha az 
előző lépések nem elegendőek a kívánt eredmény eléréséhez. 

o Az árkompenzáció egy részét nem közvetlen támogatásban kellene nyújtani, hanem az érintett 
lakosság energiafelhasználásának hatékonyságába fektetni, s ezáltal az energiaköltségek 
hosszú távú csökkentése érhető el. 

 
• Az „állami kudarcok” felszámolása, az állam szerepvállalását erősíteni, melynek módjai: 

o Az állami támogatási, ösztönzési rendszere, szakpolitikák kialakításánál a klímavédelmi 
szempontok kiemelt figyelembe vétele, jogilag is kötelezővé tétele. Az állami pénzből végzett 
beruházások megvizsgálásával az éghajlatvédelmi szempontból káros támogatások 
megszüntetése.  

o Egy olyan környezetvédelmi adóreform előkészítése, amely az adóterhet a jóléti szempontból 
kedvezőtlen adókról (pl. a munkára kivetett adókról) a jóléti szempontból kedvező adókra (pl. a 
környezeti szempontból káros tevékenységekre, úgy mint erőforrás-felhasználás vagy 
szennyezés) helyezi át. Ez a környezetvédelmi előnyök mellett foglalkoztatási haszonnal is jár, 
valamint az erőforrásokkal (nyersanyag, energia, stb.) való hatékonyabb eljárást honorálja. 

o A közbeszerzésben az energiahatékonyság, a klímabarát megoldások elsődleges kiválasztási 
kritériummá tétele.  

o A közszféra példamutató szerepének hangsúlyozása. A közintézményekben használt 
technológiák és működési elvek az ott dolgozókon, illetve a kapcsolatban álló cégeken keresztül 
továbbgyűrűznek a gazdaság többi szektorába is. Ezen kívül, ha a közintézmények 
energiahatékony berendezéseket használnak és ilyen működési elveket vezetnek be, akkor 
jelentős közkiadásokat is megtakarítanak.  

• Társadalmi és gazdasági körülmények 
o Az egyes intézkedések ellenérdekeltségének a kezelése. Példa erre, hogy az 

energiatakarékossági intézkedések ellen hathat, hogy az energiatermelők, az 
energiakereskedők és az energiaszolgáltatók nem érdekeltek az ilyen intézkedések 
megvalósulásában. 

• Technológiai körülmények 
o Klímavédelemben jelentős szerepet játszó demonstrációs programok támogatása (pl. a 

szénerőművek szén-dioxid-leválasztás és tárolás lehetővé tevő rendszerek megvalósítása, 
hidrogén-tárolók létesítése, nulla energiafelhasználású középületek építése).  

o Klímaszempontból pozitív szabványok és technológiai tudás elterjesztése. 
 

5.1.2 Állami eszközök az alkalmazkodáshoz 
 

Az alkalmazkodáshoz a társadalom széles körében gyökeres szemléletváltás szükséges. A váltás 
sokkal könnyebb, ha az emberek nem kényszerként, hanem javulást hozó fordulatként élik meg azt.  

Az embereknek át kell térniük a „természeti csapások” elleni védekező magatartásról a megelőzésre, a 
klímaváltozás hatásaihoz történő tudatos alkalmazkodásra, illetve az éghajlatváltozás következményeivel  
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való együttélésre. Az emberi magatartásban rejlő lehetséges kockázatokat különös gonddal, magas szintű 
szakmai-tudományos színvonalon célszerű a stratégia végrehajtását segítő eszközök megtervezése során 
figyelembe venni.  

 
Oktatás, képzés, nevelés, szemléletformálás 
 

Fontos az éghajlati alkalmazkodás indokoltságára, eljárásaira vonatkozó hétköznapi ismeretek 
oktatásának bővítése a közoktatás és felnőttoktatás (beleértve a politikai elit oktatását) minden szintjén. 
Ennek során a cél a tárgyra vonatkozó ismeretanyag átadása mellett (a) a problémaorientált, rugalmas 
alkalmazkodó magatartás általános, valamint (b) az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos gyakorlati 
helyzetek, problémák megoldásának elsajátítása. A legfontosabbak ezen a területen: a megelőzés-
védekezésre való felkészülő magatartás, valamint az öntevékenység, önsegítés képességének 
érvényesítése.  

Elengedhetetlenül szükséges a társadalmi szemléletváltozás (összefogás, közös felelősségvállalás) 
elősegítése az egyes társadalmi csoportokra vonatkoztatva. Az első fontos lépés a környezeti nevelés: a 
környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése és annak elérése, hogy a 
környezettudatos gondolkodásmódon belül a klímatudatosság már a korai gyerekkortól kezdve a különböző 
korcsoportokon keresztül az ember egész életét végigkísérje.  

A lakosság magatartására ható, a helyes alkalmazkodó magatartásra6 ösztönző, a legszélesebb 
társadalmi rétegeket elérő rendszeres tájékoztatás kialakítása, tartalmi összehangolása. Különös 
jelentőségű annak hangsúlyozása, hogy az éghajlati alkalmazkodás ésszerű választevékenységei során 
társadalmi előnyök, üzleti hasznok, nemzetközi szintű politikai előnyök is elérhetők. A tájékoztatásnak 
hangsúlyosan tartalmaznia kell az adaptációs eszközök és mitigációs eszközök közötti lehetséges pozitív-
negatív kölcsönhatást.  

Fontos a rendszeres, következetes és gyakorlatias tájékoztatás, információs rendszer működtetése, 
mely helyileg közel van a lakossághoz és a helyi problémák kezelésével foglalkozik (regionális és helyi 
szint).  

 
Kutatás-fejlesztés 
 

A Stratégia megvalósítása során jelentős figyelmet kíván szentelni a megőrzendő értékeinket 
veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos tudományos munkának, továbbá az éghajlatváltozásra különösen 
érzékeny rendszerekkel kapcsolatos kutatásoknak. A kutatási témák projekt formájában történő 
meghirdetésére a kutatás, fejlesztés és innovációs (K+F+I) hálózat szereplői számára az alábbi főbb kutatási 
területek kerülhetnek előtérbe: 
• Az éghajlati alkalmazkodás hazai ismerethiányainak számba vétele, az ezt előidéző és fenntartó okok 

elemzése. 
• A hazai éghajlat meteorológiai és klímavonatkozású hidrológiai kutatások kiemelt támogatása, a jövőben 

várható döntéseket hitelesen megalapozni képes, időben és térben mind nagyobb mélységű 
valószínűségi előrejelzések pontosítása érdekében. 

• A fizikai, biológiai és humán rendszerekben az éghajlatváltozás hatására lehetséges irreverzibilis 
következmények felderítése, mechanizmusuk minél pontosabb megértése céljából. 

• Összefüggésben a sérülékenységek és kockázatok elemzésével, gazdasági számítások végzése a 
nem-cselekvés veszteségeinek elemzésére, valamint a megelőzés hasznának kiszámítására 
valamennyi érintett szakterületen (pl. egészség, vízgazdálkodás, növénytermesztés, infrastruktúra). 
 

                                                           
6 A Stern-jelentés szerint a választevékenységek egyik legfontosabb elemének tekinti a magatartásbeli változások 

elérését, amely egyaránt elősegíti a kibocsátás-csökkentés, még inkább azonban az alkalmazkodás ügyét. 
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• Az alkalmazkodás, illetve a fenntartható fejlődés közötti pozitív kölcsönhatások – komplementaritás, 
szinergia – szükséges mélységű feltárása. 

• Az alkalmazkodás és a mitigáció közötti szoros összefüggések feltárása, elemzése, mindkét 
szempontból előnyös megoldások kiválasztása, alkalmazása. 

• Nemzetközi szervezetekben és európai országokban az éghajlati alkalmazkodás terén kidolgozott új 
kutatási és innovációs eredmények, sikeres alkalmazások hazai meghonosítását megalapozó kutatások, 
cselekvési tervek. Különös tekintettel mindazon rugalmas alkalmazkodási alternatívák feltételeinek 
feltárására, amelyek biztosíthatják a növekvő klímasokk(ok) fokozódó terhekkel járó elviselését és a 
váratlan események hatékony kezelését. 

• Az alkalmazkodás nemzetközi intézményrendszerében, hálózatában való aktív részvétel, információk-, 
tapasztalatok cseréje. 

• Az alkalmazkodás társadalmi, intézményi akadályainak, valamint a (társadalmi) tanulás nehézségeit 
okozó tényezők feltáró elemzése, kezelése, megoldások kidolgozása. 

• A leghatékonyabb eljárások, módszerek („know-how”) átvétele céljából mediterrán térségekben 
alkalmazott várostervezési, építési, közszolgálati, életmódbeli megoldások és hazai megvalósítási 
lehetőségeinek tanulmányozása. 

• Az éghajlatváltozás városokat érintő komplex hatásainak vizsgálata (pl. városrendezés, hőhullámokra 
visszavezethető mortalitás, zöldterületek, utak, épületek állapota, vízminőség, vízmegtartás, 
hulladékkezelés stb.). 

 
Adatbázisok-, monitoring fejlesztése, bővítése 
 

Lényeges az éghajlati alkalmazkodás hazai nyílt tudás-bázisának hálózati formában megvalósítható 
fokozatos kialakítása, a teljes elérhetőség biztosítása. Az informatikai eszközökön tárolt, folyamatosan újított 
adatok és információk felölelik a hazai éghajlati adatok és előrejelzések teljes körét, az alkalmazkodással 
kapcsolatos szabályozórendszer, a gyakorlati eljárások és módszerek, valamint a nemzetközi tapasztalatok 
minden érintett szektorra, társadalmi tevékenységre vonatkozó részletes információját. Megoldandó feladat 
a hazai tapasztalatok gyűjtése, cseréje és annak függvényében az intézkedések fejlesztése, újabb lépések 
alkalmazása. 

Adatbázis-fejlesztés: szakterületi és átfogó jövőbeni döntéseket, mutatószám-rendszereket megalapozó 
(a) költség-, kár-, eredmény-adatok, (b) naturáliákra vonatkozó adatok, valamint az ezekhez kapcsolódó 
kiegészítő információk szükséges és elégséges mélységű feltárása, adatrendszerek kialakítása, az 
adatgyűjtés fokozatos megkezdése és feldolgozása, a meglévő adatállomány fejlesztése, összekapcsolása. 

Monitoring fejlesztése: az éghajlatérzékeny területek, ágazatok specifikus, az alkalmazkodási döntések 
információ igényeit kielégítő műszeres monitoring hálózatainak fokozatos kiépítése, működtetése, különös 
tekintettel az ésszerű ágazatközi kooperáció és a szakmai koordinálhatóság szempontjaira. A jelenlegi 
monitoring rendszerek fejlesztése, bővítése, az éghajlatváltozással összefüggő közvetlen, közvetett hatások 
mérésével történő kiegészítése. 

Az alkalmazkodás témaköre számos területi-, vagy központi állami szerv hatékony, gyors 
együttműködését teszi szükségessé. Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás terén már jelenleg 
is több szerv fejt ki tevékenységet, ám az adatbázisok, a közvetlen, gyors kapcsolat kiépítése, fejlesztése a 
jövőben fokozódó időjárási szélsőségek miatt sürgető feladat. Fontos az egyes hatóságok közötti információ-
áramlás javítása és a hatékony közös fellépés erősítése. Az 5.2. táblázat bemutatja az alkalmazkodás egyes 
területein feladatot ellátó állami szerveket.  
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Vízgazdálkodás  Környezetvédelmi, vízügyi Igazgatóságok; Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 
felügyelőségek (egységes zöldhatóság); vízgazdálkodási társulatok 

Mezőgazdaság 
Agrárintézmények, szakmai szervezetek, állategészségüggyel, élelmiszerüggyel, 
növényvédelemmel, szőlészettel-borászattal, vadászattal, talajvédelemmel foglalkozó 
hatóságok, szakmai szervek, vadászati szervek (vadásztársulatok) 

Erdő, zöldfelület Erdészeti hatóság, jegyző, felügyelőség, nemzeti park igazgatóságok 

Élővilág védelem Nemzeti park igazgatóságok, felügyelőségek 

Emberi egészség Egészségügyi szervek, házi orvosok, ÁNTSZ helyi szervei, Országos Mentőszolgálat, 
felügyelőség, járványügyi szervek, katasztrófavédelem, tűzoltóság 

Épített környezet Települési önkormányzatok, mérnöki kamarák, felügyelőségek, ÁNTSZ 
 
5.2. táblázat – Az alkalmazkodás egyes területein feladatot ellátó állami szervek 

 
További eszközök 

Újra kell értelmezni a biztosítási ágazat szerepkörét. Az egyre szeszélyesebbé váló időjárás nem csak 
az ágazat veszteségét növeli, hanem közvetetten, a károkozás jellegétől függően a társadalom széles 
rétegegeit is terheli. Ezért is szükséges a teherviselés igazságosabb megosztása érdekében egy olyan új 
alapokon szerveződő, kormányzati kockázatvállalási és kárfinanszírozási rendszer kidolgozása, amely 
számol az éghajlatváltozás erősödő hatásaival, és bővíti a kockázatvállalások körét.  

Ágazati éghajlat-politikai program készítés elrendelésének javaslata az alkalmazkodás vonatkozásában 
legnagyobb sérülékenységgel fenyegetett ágazatok esetében. 

5.2 Társadalmi feladatok 

Az éghajlati alkalmazkodás felelősségét nemcsak az államnak és az önkormányzatoknak, hanem 
egyidejűleg az üzleti szférának, a civil szervezeteknek, valamint jelentős mértékben a helyi közösségeknek, 
azaz a lakosságnak is viselnie kell. A stratégiában kitűzött célok csak akkor fognak sikeresen megvalósulni, 
ha a társadalom megismeri, elfogadja azokat és aktívan részt vesz a megvalósításában.  

A kibocsátások alakulásában jelentős szerepet játszik a társadalom fogyasztói magatartása, mivel a 
termékek, a szolgáltatások és a lehetőségek bővülése magával hozta az erőforrások pazarló felhasználását, 
a hulladékok és egyéb környezeti ártalmak nagy mértékű keletkezését. Éppen ezért a társadalom a 
fogyasztása által közvetlenül és közvetve is jelentősen befolyásolni tudja a kibocsátásokat, ezáltal pedig a 
klímaváltozás mértékét.  

Az adaptáció sikeres megvalósítása sem képzelhető el a társadalom tevőleges támogatása nélkül. 
Példaként a vízhasználat említhető, amely biztosan a jövendő időszakok lényegi kérdésévé válik. Aszályos 
időszakokban különösen fontos lesz, hogy a társadalom belássa a vízhasználat korlátozásának 
szükségességét, és takarékosan használja a vizet.  

Fokozódó nehézséget jelenthet a jövőben az éghajlatváltozással összefüggő migráció jelensége, azaz a 
klímamenekültek kezelése. A megváltozott éghajlati viszonyok miatti kitelepülés súlyos társadalmi-szociális 
kérdéseket vethet fel, amelyre a társadalomnak is fel kell készülnie. 

A következő fejezetekben a társadalmi szereplők szerinti bontásban szerepelnek a lehetséges feladatok 
a stratégia hatékony megvalósításához. 
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5.2.1 Lakosság 
 

A fogyasztás makro-szerkezetének megváltoztatásáért a lakosság és a háztartások tehetnek érdemben 
a legtöbbet. Azzal, hogy fogyasztásukat csökkentik, vagy takarékos pályára állítják, ezáltal csökken a 
kibocsátás és csökkennek a kiadásaik is. Három fő területen tudnak a háztartások hozzájárulni a NÉS 
céljainak megvalósulásához:  

• A takarékosabb anyag- és energiafelhasználás egyrészt kibocsátás-csökkentést, másrészt 
megtakarítást eredményez a háztartásokban. A legalapvetőbb szempont, hogy a háztartások 
törekedjenek a termékek lehető leghosszabb használatára, ha ez nem lehetséges, akkor legalább 
arra, hogy a hulladékkeletkezést megelőzzék. A lakosságnak el kell jutnia egy olyan szintre, hogy 
megérti azt a jelenséget, hogy nem áll rendelkezésére korlátlanul minden erőforrás (beleértve 
többek között a vizet, energiát, áramot), ezért megtanul takarékosan, hatékonyan bánni velük. 

• A klímabarát közlekedés terén óriási a lakosság szerepe. A közlekedés terén több eszköze van a 
lakosságnak, egyrészt lehetőség szerint minimalizálja az utazásainak számát, gyakoriságát, vagy 
ésszerűsíti (pl. többen utaznak egyszerre egy személygépjárművel), illetve a tömegközlekedést 
választja. Távolsági utazások során pedig fontos, hogy a lakosság azt az utazási lehetőséget 
válassza, amelynek kisebb az ökológiai lábnyoma (például vasút, autóbusz). A közúti közlekedés 
forgalma évente 3–4%-os ütemben nő az 1990-es évek közepe óta. Ugyanígy az egyéni közlekedés 
aránya is folyamatosan növekszik. Valószínűleg az üzemanyag világpiaci árának növekedése előbb-
utóbb rá fogja kényszeríteni a lakosságot, hogy kiszálljanak autójukból, de jobb, ha ezt a lakosság 
tudatosan választja.  

• Fontos, hogy a lakosság fogyasztása klímatudatos legyen. Az embereknek figyelembe kell venniük 
az ár mellett az egyéb, éghajlatváltozásra ható tényezőket is. Például azt, hogy az adott termék, 
helyben előállított-e vagy több országon át kellett szállítani.  

 

5.2.2 Üzleti szféra  
 

Az üzleti élet szereplői közvetlenül és közvetve is befolyásolni tudják a NÉS céljainak megvalósulását. 
Az üzleti világ széles kört ölel fel, ide sorolhatók többek között a gyártók, forgalmazók, nagy- és 
kiskereskedők, szolgáltatók, tanácsadó cégek, termelők, magáncégek és vállalkozások.  

Közvélemény-kutatás szerint a hazai nagyvállalatok kétötöde végez valamilyen társadalmi célú 
tevékenységet, illetve tesz tudatos lépéseket a környezetvédelem érdekében. Klímavédelmet szolgáló 
kezdeményezésekben azonban csak az élmezőnyt jelentő cégek 8 százaléka vett részt, illetve fogalmazott 
meg klímapolitikai stratégiát.  

Elsősorban a fejlettebb üzleti kultúrákban jellemző, hogy a vállalatok tudatosan vesznek részt a 
társadalmi felelősségvállalásban és adott esetben önkéntes szövetségeket hoznak létre klímavédelmi célok 
érdekében. Fontos szempont, hogy a befektetési döntések során előtérbe került annak figyelembevétele, 
hogy az adott cég vállal-e környezetvédelmi, éghajlatvédelmi feladatokat. Ma már sok környezettudatos 
vásárló is azt a gyártót, terméket részesíti előnyben, mely részt vesz ilyen akciókban. Egyre több cég 
törekszik arra is, hogy működése során vezessen be éghajlatvédelmi intézkedéseket, pl. 
energiatakarékossági lépések, környezettudatos vállalatirányítási rendszer, életciklus-szemlélet.  

Az említett kutatás fényt derített arra, hogy a hazai vállalatok társadalmi célú elkötelezettsége sokkal 
inkább az anyavállalattól hozott üzleti kultúra függvénye, mint annak a szektornak, országnak a jellemzője, 
amelyben a cég tevékenykedik. Ezen a téren tehát szükséges a magyarországi vállalatok tudatosabb és 
erőteljesebb szerepvállalása.  
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Az üzleti szféra a következő módokon járulhat hozzá a NÉS-ben megfogalmazott célokhoz: 
• Saját vállalati működésére vonatkozóan az erőforrás-, energia-, anyagfelhasználását ésszerűsíti, illetve 

olyan adaptációs lépéseket valósít meg, amelyek nem rontják le az éghajlatvédelmi mérséklési célokat 
(pl. légkondicionálók helyett passzív védelem, vagy csökkentett használat). Ezzel költségmegtakarítást 
tudnak realizálni a cégek. 

• A termékeik, szolgáltatásaik, vállalati profiljuk „zöldítése”, például energiahatékonyabb készülékek piacra 
„dobása”, a legkevésbé hatékony termékek bevonása a piacról. Ezzel a lépéssel a cégek sok esetben 
bővíteni tudják az ügyféli körüket. 

• Kölcsönös vállalások kialakítása a vállalatok között, önkéntes megállapodásokkal. Jellemzően 
multinacionális vállalatok már ma is kötelezettségeket tesznek szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésére, 
ökológiai lábnyomuk csökkentésére. 

• Társadalmi felelősségvállalásukat fokozzák a klímavédelem terén, például szemléletformáló 
programokban való részvétellel, civil szervezetekkel való együttműködéssel. 

5.2.3 Civil szervezetek 
 

A civil szervezetek (nemzetközi néven az NGO-k) fontos szerepet játszanak a társadalom 
szemléletformálásában többek között a fogyasztási szokások, energia, közlekedés, természetvédelemhez 
kötődő témákban. Sok esetben a lakosságot a zöld szervezetek akciói gondolkodtatják el a legfontosabb 
éghajlatvédelmi kérdéseken. Legfontosabb feladatuk, hogy a társadalmat mozgósítsák és eljuttassák a 
klímavédelmi üzeneteket a lakossághoz, illetve, hogy információkkal segítsék a társadalmat abban, hogy mit 
tehet az éghajlatváltozás ellen. 

• A szemléletformáló kampányokon, akciókon keresztül a civil szervezeteknek számos eredményt 
sikerült már eddig is elérniük. Legfontosabb feladatuk az lehet a jövőben, hogy segítsék a NÉS 
céljainak megvalósítását a társadalommal való aktív kapcsolatukon keresztül.  

• A civil szervezetek távlatos szemléletmódjukkal hozzájárulhatnak a stratégia működtetéséhez azzal, 
hogy bekapcsolódnak az ellenőrző munkába. Ezen kívül a civil szervezetek részvétele fontos a 
stratégiához kapcsolódó cselekvési tervek kidolgozásában és végrehajtásában is. 

• A civil szervezeteknek fontos szerepe van abban, hogy a döntéshozók figyelmét felhívják az 
éghajlatváltozás fontosságára, a megfelelő lépések minél hamarabbi megtételére. A civil 
szervezetek aktív tevékenységükkel, akcióikkal sok esetben kezdeményezéseikkel (kutatás, 
szakmai véleményezés, lakossági egyeztetések, stb.) jelentős mértékben hozzájárulhatnak érdemi 
eredményeket eléréséhez.  

5.2.4 Helyi közösségek, önkormányzatok, egyházak 
 

A stratégia csak akkor lehet sikeres, ha a társadalom közös felelősségvállalása és a jövő iránti 
elkötelezettsége kialakul. A 2007 márciusában az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága által közreadott 
„Küzdelem a klímaváltozással” című jelentés is ajánlásként fogalmazza meg, hogy a hatásvizsgálati és 
alkalmazkodási kérdések tipikusan helyben megoldandó feladatok; továbbá rámutat, hogy sok közös vonás 
lehet egy-egy térség és gazdasági szektor tennivalói között. A klímavédelemben akár a mérséklési, akár az 
alkalmazkodási törekvések esetében a megoldások kidolgozása helyi szinten hatékonyabb lehet, mint ha az 
állam központosított módon próbálna minden lehetőséget előre szabályozni.  

Mind Európában, mind pedig az Amerikai Egyesült Államokban számos településen működik már 
települési klímaprogram: ezek a települések egyrészt igyekeznek minél inkább alkalmazkodni az 
éghajlatváltozáshoz és minimalizálni annak negatív hatásait, másrészt megpróbálják csökkenteni az 
üvegházgáz-kibocsátásukat. Magyarországon is rendkívül fontos, hogy minél több régió és település 
készítsen az éghajlatváltozással kapcsolatos konkrét helyi elképzelésekre, intézkedésekre vonatkozó  
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terveket. Ezek az intézkedések nem kötelező érvényűek, csak a cselekvési programokban választhatók, s 
az önkormányzatok számára is kedvező eredménnyel járnak. 

Az önszerveződést a helyi közösségeknek van lehetősége elősegíteni, ugyanakkor a példamutatás 
szempontjából is nagy felelősség hárul rájuk. Hiszen sok esetben az terjed el, mint megoldás, amit már 
valaki „kipróbált” és „láthatóan” bevált. A társadalom egy része azért nem ruház be a megújuló energiát 
felhasználó beruházásokba, mert még ha tud is a lehetőségről, és még tőkéje is lenne, de nem mer új 
dolgokba belekezdeni. Az energiahatékonyságot segítő beruházások, megoldások elterjesztésében is döntő 
szerepet tölthetnek be a helyi közösségek (pl. a helyi kapcsolt energiatermelés). 

Az energiahatékonyság kérdésköre, a víz takarékos felhasználása jellemzően olyan témakörök, 
amelyekre közösségi szinten sok esetben könnyebb megoldásokat találni, mint az egyes családok szintjén. 
A helyi közösségek ismerik a helyi lehetőségeket, lakosokat és hatékonyabb megoldást tudnak találni az 
éghajlatvédelem céljainak elérése érdekében – ha egyébként ez ügyben együttesen tenni is akarnak. A helyi 
közösségek kulcsszerepet játszanak abban, hogy egyrészt az állampolgárok közötti koordinációt ellássák, 
másrészt az információkat eljuttassák a lakosokhoz, harmadrészt onnan közvetlen visszajelzést kapjanak.  

Az iskolák, óvodák, közintézmények és közművelődési központok szerepe kiemelt ebben a folyamatban, 
mert egyrészt a következő generációk szemléletét tudják formálni, másrészt esetleg a már kialakult és 
kevésbé klímatudatos szemléletet meg tudják változtatni a társadalmilag kívánatos magatartásformák 
tudatos képviseletével. 

Az egyházak és vallási közösségek mindig is meghatározó szerepet játszottak a történelem folyamán a 
társadalom oktatásában, szemléletének, életvitelének formálásában. Napjainkban is fontos, hogy az 
egyházak, vallási közösségek a Föld védelmével összhangban álló üzeneteket juttassanak a lakossághoz.  

5.2.5 Média 
 

A környezetvédelem, a klímavédelem napjainkban divatos téma lett az írott sajtó, a média számára.  
A médiának kiemelt szerepe van abban, hogy a figyelem középpontjába hozza és napirenden tartsa a zöld 
témákat, elsődlegesen a klímaváltozás ügyét, a NÉS-ben meghatározott feladatok tudatosítását a 
társadalom valamennyi rétege körében. Nem véletlen, hogy a médiában egyre népszerűbb a téma, hiszen 
az éghajlatváltozás ügye nézettségnövelő tényező, a társadalom fokozottabban kíváncsi erre a jelenségre 
és várható vagy prognosztizálható következményeire.     

Az emberek az utóbbi időben a tudósok figyelemfelhívása és saját tapasztalataik alapján (2006. 
augusztus 20-i vihar, 2007-ben jégeső, viharok, aszály, forróság, enyhe téli időjárás) döbbennek rá az 
éghajlat tényleges változására, a természet túlzott mértékű használatára és ennek a környezetükre, illetve a 
Földön élő állatokra és növényekre gyakorolt káros hatásaira. 

Az éghajlatváltozással foglalkozó közvélemény-kutatás rámutatott arra, hogy 2007 első felében ötször 
annyi sajtómegjelenés foglalkozott az általános felmelegedés és a globális klímapolitika kihívásaival (közel 
két és félszer annyi), mint 2006-ban egész évben. A jövőben is számíthatunk arra, hogy a sajtó egyre 
gyakrabban foglalkozik a témával. A média abban is hajtóerő lehet, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó 
témák boncolgatásával folyamatosan emlékezteti a politikai döntéshozókat, és a gazdasági szektort a téma 
fontosságára. A média teret ad a civil szervezetekkel folytatott párbeszédre is és visszacsatolást is biztosít a 
klímavédelem hazai irányítóinak. 

A gyorsuló világban nem hagyható figyelmen kívül a ma már sokak számára elérhető internet 
kiemelkedő szerepe. A gyors információáramlás érdekében fontos a témával kapcsolatos, korcsoportoknak 
megfelelő tájékoztatók, ismertetők, takarékosságra ösztönző, klímaeseményekről szóló honlapok 
megjelenése.  
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5.3 Költségek és hasznok 

A NÉS-ben, és a majdani Nemzeti Éghajlatváltozási Programokban előirányzott intézkedések költségeit 
lehetetlen előre pontosan megadni, így a megvalósítás részletes költség előrejelzéseit a cselekvési 
programok fogják tartalmazni. A klímaváltozás témakörében folyamatosan jelennek meg költségeket elemző 
nemzetközi tanulmányok. Két nemzetközi elemzés különösen figyelemre méltó. 

Stern-jelentés 
 

A 2006 őszén napvilágot látott Stern-jelentés7 szerint az éghajlatváltozás a valaha látott legnagyobb 
kihívás elé állítja a világgazdaságot. A jelentés szerint az üvegházgáz kibocsátás mérséklésre úgy kell 
tekinteni, mint a jövőbe történő befektetésre, hiszen a hathatós, gyors kibocsátás-csökkentés előnyei 
messze felülmúlják annak költségeit. A Stern-jelentés készítői gazdasági modellekkel vizsgálták, hogy a 
kibocsátás-csökkentési célértékek függvényében hogyan alakulnak annak költségei.  

A jelentés szerint az 1990-es szinthez viszonyított 80 százalékos csökkentés esetén a világ összesített 
GDP-je +4 százalék és –12 százalék közötti tartományban változhat. Vizsgálataik szerint évente a GDP  
1 százalékát kell arra áldozni, hogy 2050-ig 550 ppm szinten lehessen stabilizálni az üvegházhatást okozó 
gázok koncentrációját. Ugyanakkor a cselekvés elmulasztása a világgazdaságot néhány évtized múlva a 
világ éves GDP-jének legalább 5 százalékával, a legrosszabb forgatókönyv szerint akár 20 százalékos 
veszteséggel is terhelheti. 

A Stern-jelentésben ismertetett eredmények további finomítása szükséges, főképp azért, mert az 
éghajlatváltozás összetett folyamatrendszerét a közgazdaságtudomány eszköztára nehezen tudja kezelni.   

Az Európai Bizottság költség-haszon elemzése 
 

Az Európai Bizottság 2007-ben nyilvánosságra hozott energia-klíma csomag részeként hatáselemzést 
végzett a 2020-ra vonatkozó kibocsátás-csökkentési költségek nagyságrendjét vizsgálva8. Az elemzéshez 
felhasznált modell azt szimulálja, hogy várhatóan hogyan alakul az üvegházhatású gázok kibocsátás-
csökkentése, és az milyen hatást gyakorol az EU GDP-jére.  
A vizsgálat főbb megállapításai a következők: 

• Ha az EU-n kívül a többi fejlett, valamint a legfejlettebb fejlődő országok is tesznek vállalásokat, 
akkor az EU csökkentési célja 30 százalék lenne. Ennek költsége 2,8 százalékkal kisebb GDP 
2020-ra, mint egyébként lenne. 

• Két forgatókönyv született arra az esetre, ha az EU egyedül vállal 20 százalékos csökkentést. Ha a 
szén-dioxid kibocsátási egységek ára magas lesz, akkor ez 2020-ra 1,4 százalékkal kisebb GDP-t 
jelent a karbonkorlát nélküli esethez képest. A másik forgatókönyv szerint, olcsóbb szén-dioxid 
árfolyamok mellett a GDP-re gyakorolt hatás mínusz 0,3 százalék lenne. 

Az elemzések alapján azonban levonható az a következtetés, hogy a cselekvés elhalasztásának 
költségei mindig magasabbak, mint az időben történő, összehangolt cselekvésé. A jelenlegi kibocsátás-
csökkentés, az alkalmazkodás költségei alacsonyabbak, mint a 2012 után tett hasonló intézkedéseké, vagy 
ha Magyarország később kibocsátási egységeket vásárolna. Gazdasági értelemben célszerű, ha 
Magyarország minél előbb rátér egy klímabarátabb fenntartható fejlődési pályára. A NÉS megvalósításának 
összköltsége hatással lesz az egész gazdaságra és érinteni fog minden háztartást. Ugyanakkor a 
végrehajtás nemcsak pénzügyi terhekkel jár, hanem egyben jó lehetőségeket is teremt a makrogazdasági és 
a háztartási szintű megtakarítások számára. Jól érzékelhető példa erre az energiahatékonyság javítása, 
                                                           
7 Sir Nicholas Stern, a Világbank korábbi vezető közgazdásza által koordinált átfogó, interdiszciplináris elemzés (Stern Review: „Stern 

Review on the Economics of Climate Change – Climate action now will avoid future economic chaos” 31. October 2006). 
8 European Commission Staff Working document accompanying to the Communication From the Commission to the Council, The 

European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Limiting Global Climate 
Change to 2 degrees Celsius: The way ahead for 2020 and beyond Impact Assessment, Brüsszel, 2007 
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amely jelentős megtakarításokkal jár a családok számára, növeli a vállalkozások jövedelemtermelő 
képességét és versenyképességét, valamint hozzájárulhat újabb munkahelyek létesítéséhez is. 

A kormány a NÉS végrehajtásának érdekében a kétéves klímaváltozási programokhoz vagy a hosszabb 
távú tevékenységekhez szükséges forrásokat rendel. A rendelkezésre álló költségvetési források mellett az 
állam a nemzetközi vagy EU-s kereskedelmi rendszerből származó bevételeket is mérséklési és 
alkalmazkodási célokra fordítja. A bevételeknek a felhasználását a kormány határozza meg az 
Éghajlatváltozási Bizottság ajánlásainak figyelembevételével.  

A nemzetközi rugalmassági mechanizmusok keretein belül az együttes végrehajtási projektek szintén a 
NÉS-ben megjelölt célok végrehajtását szolgálják. Az együttes végrehajtási projektek főként a következő 
területeken támogathatók: az energiahatékonyság javítása, biogáz gyűjtése-, hasznosítása, geotermális 
energia hasznosítása és erdőtelepítés. Ebben az esetben a magyar állam lényegében kibocsátási 
egységekkel támogatja a külföldi beruházó segítségével létrejött kibocsátás-csökkentést. 

A másik lehetőség a nemzetközi kibocsátás-kereskedelmi rendszer terén a kibocsátható mennyiségi 
egységekkel való kereskedés. Magyarország is, mint más közép-kelet-európai állam, a kiotói vállalásai alatt 
fog várhatóan kibocsátani. Az így keletkező kibocsátható mennyiségi egység-többlettel (ún. AAU-kal) 
lehetőség van a kereskedésre a többi, Kiotói jegyzőkönyvet ratifikáló állammal, vagy ilyen egységek 
kereskedésére felhatalmazott jogi személyekkel. A bevételeket üvegházhatású gázok csökkentésére, 
erdőtelepítésre és meglévő erdők fenntartására, védelmére (nyelők bővítésére, fenntartására) és 
alkalmazkodásra lehet fordítani összhangban a NÉS rendelkezéseivel.  

Több tárcánál már jelenleg is működnek pályázati rendszerek, melyek az energiahatékonyságot, 
energiatakarékosságot, a kibocsátás-csökkentést, vagy az erdőtelepítés révén a szénelnyelést segítik elő. 
Fontos, hogy ezeket a támogatási rendszereket egymással összhangban, egymás hatásait erősítve kell 
működtetni.  
 

Zöld Beruházási Rendszer 
A Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) működését a 2008. január 1-től hatályos 323/2007. (XII. 11.) 

Korm. rendelet szabályozza. A ZBR lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország az első (kiotói) 
vállalási időszakban, vagyis 2008–2012 közt meglevő fölös kibocsátási kvótáit magasabb áron tudja 
értékesíteni, mint ahogy azt egyébként tehetné. Ennek alapja, hogy a ZBR garantálja, hogy a 
bevételek a vásárló ország számára átlátható és ellenőrizhető módon kizárólag kibocsátás-csökkentő 
programokat, beruházásokat finanszíroznak (innen a „zöld” jelző). 

 
A Zöld Beruházási Rendszerből (ZBR) származó bevételek a lakossági és közintézményi szektorban 

megvalósuló, meglévő épületek energiahatékonyságának növelését célozzák A ZBR várható éves bevétele 
2008–2012 között elérheti az évi 7,5 Mrd Ft-ot. Ehhez adódhat még hozzá az EU kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerében térítés ellenében kiosztott egységekből származó bevétel, mely évente várhatóan 3,3–3,7 Mrd 
Ft. Alacsony beruházási igényű, nettó pénzügyi hasznot jelentő intézkedések kötelezővé tétele a 
lakosságnál akár 30 Mrd Ft éves megtakarítást is eredményezhet. A KEOP mintegy 110 Mrd forintot 
tartalmaz zöld energetikai jellegű fejlesztésekre. Átlagosan 25% támogatási igénynél 440 Mrd Ft teljes 
beruházási összeggel lehet számolni csak a KEOP által finanszírozott területeken 2013-ig. Az intézkedés 
megvalósítása olyan módon javasolt, hogy a nulla nettó vagy negatív költséget jelentő beruházást tegye 
kötelezővé.  

 
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia nem szükségszerűen csökkenti, hanem növeli hazánk fejlődési 

képességét, mivel a nemzetközi gazdasági környezet megváltozása várható, ahol egy ország gazdasági, 
társadalmi sikerességét már a társadalom és gazdaság „karbon-intenzitása” is erősen befolyásolja. A 
klímaváltozás elleni védekezés más, pozitív járulékos hasznokat is eredményezhet, pl. csökkennek egyéb 
légszennyező-anyag kibocsátások, „tisztább” lesz a gazdaság. A kibocsátások mérséklése és az 
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alkalmazkodás új munkahelyeket teremt a környezeti iparban, az energetikában, a mezőgazdaságban, a 
közlekedésben, építőiparban stb.  

Az alkalmazkodás területén az egészségügyi felkészüléstől egészen a Vásárhelyi Terv megvalósításáig, 
a Homokhátság sivatagosodását gátló, a térséget érintő népességmegtartó intézkedések megtételéig, 
alternatív közlekedési módok bevezetéséig, a mezőgazdasági termelés szárazság tűrési kapacitásának a 
növelésétől a településrendezési megoldásokig sok olyan intézkedés van, amelynek sokrétű céljai egymást 
erősítik, és a fejlesztési igényük az összes jövedelem tulajdonost tekintve több százmilliárd Ft, ugyanakkor 
az elkerült kár összege hasonló évenkénti mértékű.  

A NÉS intézkedései nemcsak makrogazdasági hasznokkal járnak, hanem jelentős megtakarításokat 
tesz lehetővé a lakosságnak az energiafelhasználás terén. Erősíti a társadalmi kohéziót, fokozza a lakosság 
biztonságérzetét és elősegíti a fenntarthatóságot.  

5.4 A megvalósítás nyomon követése 

A NÉS, majd az ennek alapján kidolgozott Nemzeti Éghajlatváltozási Program végrehajtásának nyomon 
követéséhez és az intézkedések eredményeinek méréséhez részletesen ki kell dolgozni egy 
mutatórendszert. Ez különösen jól alkalmazható a kibocsátás-csökkentés esetében, de érdemes olyan 
mutatókat is bevezetni, melyek a gazdaság klímahatékonyságát vagy a szén-dioxid-csökkentés mértékét 
mutatják be (pl. GDP egységre jutó üvegházhatású gázkibocsátás, egy főre jutó kibocsátás, 
energiaintenzitás stb.).  

 

Szén-dioxid intenzitás 
Regionális összehasonlításban hatékony ipari energiafelhasználásra utal, hogy egységnyi GDP 

előállításhoz Magyarországon viszonylag alacsony a szén-dioxid-kibocsátás. Az EU emisszió-
kereskedelmi rendszerébe tartozó magyarországi ipari létesítmények 2005-ös adatok szerint 233 
tonna szén-dioxidot bocsátottak ki egymillió dollárnyi bruttó nemzeti termék előállításához.  

A régió 2004-ben csatlakozott országai közül csak Lettországban jobb a "szén-dioxid-intenzitás", 
millió dolláronként 178 tonnával. A legrosszabb mutatóval, 769 tonnával Észtország rendelkezik, a 
sorban 666 tonnával Lengyelország, 659 tonnával Csehország következik. 

Ezek a számok iránymutatóul szolgálhatnak az ipar fajlagos energiafelhasználásra vonatkozóan, 
de az egész ország energiahatékonyságát nem fejezik ki kellőképpen. Az emisszió-kereskedelmi 
rendszerbe tartozó cégek uniós szinten, és Magyarországon is a teljes üvegházhatású kibocsátás, 
illetve energiafelhasználás 30–40 százalékát fedik le. 

 
Az alkalmazkodás intézkedéseinek mérése sokkal nehezebb, szerteágazóbb. Főleg azt lehet nehézen 

ellenőrizni, hogy az alkalmazkodás esetenként mennyire hat a mérséklési célok ellen, illetve mennyire van 
összhangban azzal. Erre a célra létre kell hozni egy olyan adatbázist, információs rendszert és intézményi 
hátteret, amely az alkalmazkodással kapcsolatos információkat gyűjti, elemzi. Az intézményi háttér a 
környezetvédelmi tárca szervezetén belül jön létre. Az intézmény felelős a végrehajtás monitorozásáért is. 

Mind a Stratégia felülvizsgálatakor, mind pedig a program éves beszámolóinak elkészítésekor a számon 
kérhetőség és az átláthatóság alapelveit kell alkalmazni. Az Országgyűlésnek benyújtott jelentéseknek 
közérthetőknek, lényegretörőeknek, ellenőrizhetőknek és hozzáférhetőknek kell lenniük. A kormány által 
készített beszámolási kötelezettségen túl meg kell fontolni egy független szervezet bevonását, amely 
szakmai és pénzügyi szempontból egyaránt vizsgálat alá veszi a NÉS és a Nemzeti Éghajlatváltozási 
Programok hatékony és eredményes megvalósítását.  

A nemzetközi kötelezettségvállalások alapján Magyarországnak is jelentéseket kell készítenie a konkrét 
vállalások teljesítéséről mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió felé. Különösen vonatkozik ez a Kiotói 
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Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátás-csökkentési célokra. Magyarország minden évben jelentést készít az 
üvegházhatású gázok kibocsátásáról (ÜHG leltár) az ENSZ és az EU számára. Ezen kívül Magyarország 
rendszeresen elkészíti a nemzeti beszámolóját az ENSZ részére. 

Magyarországnak kétévente jelentést kell készítenie továbbá az EU számára az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának jövőbeni alakulásáról és az éghajlat-politikai intézkedések megvalósulásáról. A tagállamok 
által szolgáltatott információk alapján az Európai Bizottság évente jelentést tesz közzé a kiotói célok 
elérésének előrehaladásáról. Az Európai Unió ugyancsak évente teszi közzé a tagállamok által működtetett 
emisszió-kereskedelmi rendszerben nyilvántartott kibocsátásokat. 

Az alkalmazkodási erőfeszítések figyelemmel kísérésére az EU vezetésével nemzetközi hálózat 
létrehozása körvonalazódik, amely az egyes tagállami éghajlatvédelmi hatások, tapasztalatok, információk 
cseréjét lesz hivatva elősegíteni. 

Mind a hazai, mind a nemzetközi jelentéstételi kötelezettség erősíti az átláthatóság és a nemzetközi 
összehasonlíthatóság elveit, ugyanakkor komoly terheket ró az adminisztrációra az adatok gyűjtése, 
feldolgozása, értékelése és rendszeres nyilvánosságra hozatala. Ehhez is megfelelő személyi és pénzügyi 
kapacitásokat kell rendelni a NÉS megvalósítása során. 

A civil szervezetekre fontos szerep hárul a stratégia működtetésével és megvalósításával kapcsolatos 
ellenőrző fórumok munkájában való részvétellel. Ennek kapcsán nemcsak a cselekvési tervek 
kidolgozásában számít az állam a támogatásukra, hanem az eredmények felmérésében, monitorozásában 
is, akár a saját felméréseik, információs rendszerük felhasználásával is. 

A NÉS intézkedéseihez hasonló törekvések világszintű társadalmi hatásait az 5.3. táblázat foglalja 
össze. 

Társadalmi 
folyamatok 

Mérséklés/Mitigáció 
„A kezelhetetlen elkerülése”  

Alkalmazkodás/Adaptáció 
„Az elkerülhetetlen kezelése”  

Emberi 
egészség 

A hőhullámok következtében az 
egészségügyi veszteségek elérhetik a 
GDP 0,5–1%-át  

A klímaváltozás várható hatásaihoz való 
hatékony alkalmazkodás csökkentheti az 
egészségügyi károkat 

Társadalmi, 
politikai 

biztonság 

Az energiaárak emelkedése miatt a 
konfliktusok kiéleződése a lakosság és a 
kormányzat között 

A szén társadalmi költségének 
érvényesítése következtében konfliktusok 
az energiatermelők és a kormányzat 
között 

Nyomás a szén társadalmi költségének 
felpuhítására  

Az energiahatékonysági programok 
elindítása (költségvetési támogatással) 
csökkenti a társadalmi konfliktusokat és 
hosszú távú érdekazonosságokat teremthet 
a lakosság és a kormányzat között 

Migráció 
2050-re 200 millió ember kitelepítése a 
tengerszint emelkedése miatt.  

Magyarország érintett lehet mint befogadó 

A hatékony alkalmazkodás eredményeként 
nem várható jelentősebb elvándorlás 

Regionális 
különbségek 

A bioüzemanyagok arányának növelése 
némileg csökkenti a vidéki elvándorlást. 

A nagyüzemi technológiák kevés 
élőmunkát igényelnek, így észlelhető 
foglalkoztatás-növekedés nem várható 

Az energiahatékonyság növelése, az 
élőmunkaterhek csökkentése 2015–2020 
körül megnövelheti az agrár-
környezetvédelmi programok 
gazdaságosságát, a vidéki lakosság helyben 
maradását 

 
5.3. táblázat – A kibocsátás csökkentésére és az alkalmazkodásra vezető intézkedések társadalmi hatásai – Forrás: Az 
ENSZ- SigmaXi tanulmány. 
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Mellékletek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához 

1. sz. Melléklet: Politikák, intézkedések, eszközök a kibocsátás mérsékléséhez és az 

alkalmazkodáshoz  

 
A. Politikák, intézkedések és eszközök a kibocsátás mérséklés megvalósítására 

 
Politikák, intézkedések és eszközök Korlátok és lehetőségek 

 Energetika  
A fosszilis üzemanyagok támogatásának csökkentése; 
Adók vagy széndíjak a fosszilis üzemanyagokra. 

Az egyéni érdekekből fakadó ellenállás nehezíti a 
megvalósításukat. 

Bevezetési támogatások a megújuló energia-
technológiákra; 
Megújuló energia-kötelezettségek; 
Gyártók támogatása. 

Megfelelő lehet az alacsony kibocsátású 
technológiákhoz piacot teremteni. 

Karbon lábnyom indikátor bevezetése az 
energiafogyasztás nyomonkövetése érdekében 

Önkéntes eszköz 

Az összes energiafelhasználás csökkentése 
közgazdasági szabályozó eszközökkel, adók, vagy 
kvóták révén. 

Adórendszer átalakítása, a fogyasztási adók növelése 
más adónemek egyidejű csökkentésével. 

Ipar 
Benchmark információk nyújtása; 
Teljesítési szabványok; 
Támogatások, adóhitelek. 

Megfelelő lehet a technológia felvételének 
elősegítésére. 

Közlekedés 
Kötelező CO2 szabványok a közúti közlekedéshez. A járműállomány részletes lefedettsége korlátozhatja a 

hatékonyságot. 
Beruházás a vonzó tömegközlekedési eszközökbe és 
a közlekedés nem motorizált formáiba. 

 

A mobilitás szükségességének befolyásolása az 
infrastruktúra tervezésével. 

 

Épületek 
Szabványok és címkézés alkalmazása. Szabványok időszakos felülvizsgálata szükséges. 
Épületek energetikai kódjai és igazolásai. Új épületek vonzóvá tétele. 
Pénzügyi ösztönzők hőtechnikai fejlesztésekre.  

Mezőgazdaság 
Pénzügyi ösztönzők és szabályozások a jobb 
földgazdálkodás érdekében és a trágyák hatékony 
alkalmazása érdekében. 

Ösztönözhetik a fenntartható fejlődéssel való 
szinergiát. 

Erdészet 
Pénzügyi ösztönzők az erdőterület növelésére, az 
erdők fenntartására, természetközeli kezelésének 
ösztönzésére és védelmére;  
Fenntartható erdőgazdálkodás feltételeinek 
szabályozása. 

Tőke- és eszközszegény magán-erdőgazdálkodói 
réteg. 
Osztatlan közös földtulajdonon rendezetlen 
gazdálkodási viszonyok. 
Az erdők közcélú szolgáltatásainak elismertetése a 
társadalommal, az erdőgazdálkodók nagyobb 
megbecsülése. 

Hulladék 
Pénzügyi ösztönzők a jobb hulladék- és 
szennyvízgazdálkodás érdekében. 

Elősegítik a technológia terjedését. 

Megújuló energia ösztönzése vagy kötelezése. Alacsony költségű üzemanyag rendelkezésre állása. 
Hulladékgazdálkodás szabályozása.  

Kutatás, fejlesztés a kibocsátás csökkentés területén 
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B. Technológiák és intézkedések a kibocsátások mérséklésére 

 
2012-ig megvalósítható 2025-ig elérhető 

 Energetika és ipar 
Jobb ellátási és elosztási hatékonyság; 
Decentralizáció az energiatermelésben; 
Energiahatékonyság javítása; 
Új magas hatásfokú gázerőművek üzembe állítása; 
Megújuló hő és egyéb energia (nap-, szél-, geotermál 
és bioenergia); 
Kapcsolt hő és energiatermelés; 
Biomassza tüzelésű erőművek esetén csak kapcsolt 
hő- és energiatermelés alkalmazása, ahol a feltételek 
rendelkezésre állnak. 

Szén-dioxid leválasztás és tározás (CCS) 
megvalósítása az új gáz-, a biomassza és a 
széntüzelésű nagy kibocsátású erőművekre; 
Meglévő 500 MWh bemenő hőteljesítményű fosszilis 
tüzelésű erőműre CCS technológia kötelezővé tehető; 
Technológiailag a megújuló energia felhasználása és 
hatásfoka javul. 

Közlekedés 
Üzemanyag-hatékonyabb járművek, fajlagos 
CO2-kibocsátás személygépjárműveknél 120 g; 
Váltás a közúti közlekedésről a vasútra és a 
tömegközlekedési rendszerek felé; 
Nem motorizált közlekedés elterjedésének biztosítása; 
Áruszállítási igények ésszerűsítése. 

Második generációs bioüzemanyagok elterjedése; 
Fajlagos CO2-kibocsátás személy gépjárműveknél 
nem haladja meg a100 g-ot; 
Hatékonyabb repülőgépek; 
Jobb elektromos és hibrid járművek erősebb és 
megbízhatóbb akkumulátorokkal. 
Alternatív hajtású gépjárművek kialakítása. 

Épületek 
Hatékony világítás és természetes megvilágítás 
kialakítása; 
Hatékonyabb elektromos készülékek, fűtő- és 
hűtőberendezések, s a berendezések energia 
felhasználásának csökkentése; 
Épületek hőtechnikai adottságainak csökkentése 
(szigetelés, hőszigetelés, fűtésszabályozás); 
Passzív- és aktív napenergia-tervezés hűtésre/-
fűtésre. 

Középületek és lakóépületek kivitelezése olyan 
technológiákkal, mely visszacsatolást és ellenőrzést 
biztosít, s ezáltal energiafelhasználásuk a jelenleginek 
töredékére csökken. 
Építési engedély csak a 0 szén-dioxid kibocsátású 
középültekre, illetve lakóházakra. 

Mezőgazdaság 
Jobb és hatékonyabb talajművelés megszervezése a 
talaj szénraktározásának növelése érdekében; 
Hatékonyabb állattartás és trágya kezelése annak 
érdekében, hogy csökkentsék a metán kibocsátást; 
Céltudatos energianövény-termesztés a fosszilis 
üzem- és tüzelőanyagok helyettesítésére;  
Intenzív növénytermelés és állattartás helyett extenzív 
mód elterjesztése. 

A terméshozamok javítása. 

Erdészet 
Természetközeli és folyamatos erdőborítást biztosító 
erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése; 
Erdőfelújítások folyamatosságának biztosítása; 
Kedvezőtlen szerkezetű, leromlott állapotú erdők 
átalakítása; 
Erdei biomassza felhasználása bioenergiára; 
Erdők területének növelése erdőtelepítéssel. 

Erdőtelepítések területének növelése a biomassza 
termelékenység és szénmegkötés növelése 
érdekében (a biológiai sokféleséget nem 
veszélyeztető, szelektált fajták alkalmazásával). 

Hulladék 
Hulladéklerakók metán kibocsátásának összegyűjtése 
és semlegesítése; 
Szerves hulladékok komposztálása és a biogáz 
hasznosítása; 
Ellenőrzött szennyvízkezelés; 
Újrahasznosítás és hulladékminimalizálás. 

Biotakarók és biofilterek a metán oxidáció 
optimalizálására. 
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C. Intézkedések az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz 

 
Kormányzati eszközök 

Megfelelő jogi-gazdasági szabályozó rendszer kialakítása.  
Kutatás, fejlesztés 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi kutatások folyamatos figyelemmel kísérése és alkalmazása. 
Kutatási területek például az éghajlati és meteorológiai és klímavonatkozású hidrológiai vonatkozásban; 
fizikai, biológiai és humán rendszerekben az éghajlatváltozás hatására lehetséges irreverzibilis 
következmények felderítésére és megismerésére; a sérülékenységek és kockázatok elemzése, gazdasági 
számítások végzése valamennyi érintett szakterületen. 

Oktatás, nevelés, képzés 
A társadalom szemléletformálásának erősítése. 
A fogyasztás, anyag- energia felhasználás csökkentése, hatékonyabbá tétele. 

Természetes élővilág és természetvédelem 
Helyben történő adaptáció elősegítése a meglévő biológiai sokféleség megőrzése, gazdagítása, 
természetességének fenntartása és javítása érdekében; 
A természeti területeket körülvevő táj átjárhatóságának fokozása, a fajok vándorlásának elősegítése 
érdekében. 
A természetvédelem klímapolitikájának kialakítása és összehangolása az erdészeti, agrár-, energia- és 
vízgazdálkodási szektorokkal. 

Emberi egészség 
Hőségterv kidolgozása különös tekintettel a lakosság felkészítésére. 
A közegészségügy belső szervezeti és működési rendszerét felül vizsgálata az éghajlati alkalmazkodás 
követelményeinek átfogó integrálása érdekében.  

Vízgazdálkodás 
A vízi létesítmények engedélyezési és üzemeltetési rendszereinek felülvizsgálata, regionális vízbiztonsági 
rendszertervek kidolgozása. 
A települési csapadékvizek okszerű kezelése, az elvezető rendszerek szükség szerinti felülvizsgálata és 
alkalmassá tétele a hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék befogadására. 

Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 
A növénynemesítés felgyorsítása, a legmegfelelőbb fajtaválaszték megválasztása alkalmazkodóképességi 
vizsgálatok alapján. 
Az erdőterületek nagyságának növelése, az erdőssztyepp zónában alacsony záródású erdők fenntartása. 
Mezővédő erdősávok rendszerének kialakítása, fás legelők területének növelése. 
Folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése. 
A természeti károsításokat követően az erdőterületek helyreállításának biztosítása. 
Erdészeti kutatások, és kísérletek beállítása a hosszú távú adaptáció biztosítása érdekében. 

Épített környezet 
Építési előírások, szabványok felülvizsgálata, szigorítása az éghajlatváltozással együtt járó hatásoknak 
megfelelően. 
Klímatudatos telepítés módszereinek kidolgozása és megismertetése a rendezési terveket, épületterveket 
készítő szakemberekkel. 
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2. sz. Melléklet: Szakkifejezések jegyzéke 

Alkalmazkodás („Adaptation”) – a természeti és emberi-társadalmi rendszerek megélt, illetve a jövőben 
várható, részben az éghajlatváltozásból is adódó jelenségek és állapotváltozások hatásaihoz való igazodás. 
Az alkalmazkodás során a külső környezetben bekövetkezett, a hatásviselő rendszer tűrőképességi határát 
meghaladó mértékű változásra a rendszer módosulásokkal válaszol, mely lehet a rendszer folyamatainak 
vagy a rendszer szerkezetének megváltoztatása. 

Antropogén – emberek által okozott hatás.  

CO2 egyenérték („Equivalent CO2”) – a szén-dioxidnak azon koncentrációja, mely ugyanolyan 
üvegházhatást okoz, mint a szén-dioxidnak és más üvegházhatású gázoknak egy adott elegye. 

Éghajlat („Climate”) – A légkör valamely hosszabb időszak alatt felvett állapotainak statisztikai együttese. 

Éghajlatváltozás – („Climate change”) – az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen 
változásra, legyen az akár a természetes változékonyság, akár az emberi tevékenység eredménye. Ez a 
fogalomhasználat különbözik a Keretegyezmény által megfogalmazott meghatározástól, amely szerint ez a 
fogalom: „jelenti az éghajlat megváltozását, ami közvetlenül vagy közvetve a globális légkör összetételét 
módosító emberi tevékenységnek tudható be, és ami az összehasonlító időtartamokon belül megfigyelt 
természetes változékonysághoz hozzáadódó változásként jelentkezik”. 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület [„Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”] – a 
Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az ENSZ Környezeti Programja (UNEP) 1988-ban alapította az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testületet. A testület jelentéseiben több ezer tudós tudományosan ellenőrzött 
hiteles összefoglalást ad az éghajlatváltozásról, annak hatásairól és a lehetséges megelőző lépésekről. 
Jelenleg az éghajlatváltozás tekintetében az IPCC által készített jelentések a legszélesebb körben elfogadott 
szakmailag hiteles tudományos dokumentumok, melyek az éghajlatvédelmi nemzetközi tárgyalások 
tudományos hátteréül is szolgálnak. 

Első kötelezettségvállalási időszak („First commitment period”) – a Kiotói Jegyzőkönyv rendszerén 
belül a 2008–2012 közötti időszakot úgy határozzák meg, mint az első időszak, amikor az üvegházgáz 
kibocsátások átlagának teljesíteni kell a kötelező csökkentési célt. Ötéves kötelezettségvállalási időszakot 
választottak egy célév helyett, hogy egyenletessé tegyék az ellenőrizhetetlen tényezők (pl. időjárás) 
következtében bekövetkező éves ingadozásokat a kibocsátásban. 

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény („UNFCCC – United Nations Framework Convention on 
Climate Change”) – nemzetközi megállapodás annak érdekében, hogy a globális ÜHG kibocsátás az 1990-
es szinten stabilizálódjék az éghajlatváltozás leküzdése céljából. 

Erdősítés – („Afforestation”) – új erdők telepítése olyan helyen, mely erdővel előzőleg nem volt borított.  

Globális felmelegedés („Global warming”) – a felszín közeli hőmérsékletben – globális hőmérsékletnek is 
nevezik – bekövetkező változás az üvegházhatás következtében, melyet az üvegházhatású gázok légkörbe 
történő kibocsátása idéz elő. Habár a „globális felmelegedést” először arra használták, hogy a bolygó 
emelkedő felszíni hőmérsékletét leírják, nem sikerült magába foglalnia mindazon hatásokat, melyeket ez a 
„felmelegedés” fog okozni, úgy mint a viharok, áradások, aszály és hőhullámok. Így az „éghajlatváltozás” 
kifejezés használatát előnyben részesítik, mert leírja mind a felmelegedést, mind ennek a következményeit. 

Globális melegítési potenciál [„Global Warming Potential (GWP)”] – az az általánosan elfogadott index, 
mely megmutatja, hogy adott tömegű üvegházhatású gáz meghatározott időszak alatt (általában 100 évet 
vesznek) mekkora sugárzási kényszerrel rendelkezik – azaz mennyire melegíti a légkört – ugyanakkora 
tömegű szén-dioxidhoz képest.  

Keretegyezmény I. mellékletének részes felei („Annex I Parties”) – az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény I. mellékletében szereplő iparosodott országok, melyek kötelezettséget vállaltak a Kiotói 
Jegyzőkönyv 2008–2012 közötti időszakában, hogy az üvegházhatást okozó gáz kibocsátásaikat az 1990-es 
szintre csökkentsék. A 24 eredeti OECD tagállamot, az Európai Uniót, és a 14 átalakuló gazdaságú országot 
foglalja magába. 
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Keretegyezmény II. mellékletének részes felei („Annex II Parties”) – az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény II. mellékletében szereplő országok, melyek speciális kötelezettséggel bírnak, hogy a 
fejlődő országok számára anyagi támogatást nyújtsanak és előmozdítsák a fejlett technológiák átadását. A 
24 eredeti OECD tagállamot és az Európai Uniót foglalja magába. 

Kibocsátás – („Emissions”) – az éghajlatváltozás szövegkörnyezetében a kibocsátás utal az 
üvegházhatású gázoknak és/vagy elővegyületeinek (precursor) és az aeroszoloknak a légkörbe engedéséről 
egy meghatározott teret és időszakot tekintve. 

Kibocsátás-csökkentés [„Mitigation”] – az éghajlatváltozás szövegösszefüggésben az emberi 
beavatkozás eredményeként a források csökkentését vagy az üvegházhatású gázok nyelőinek növelését 
jelenti. Pl. fosszilis tüzelőanyagok hatékonyabb felhasználását az ipari folyamatokban vagy elektromos áram 
előállításnál; áttérés napenergiára, vagy szélenergiára; épületek szigetelésének javítása; erdőterület 
növelése a légkörből történő nagyobb szén-dioxid eltávolításra. 

Kibocsátás-kereskedelem – [„Emissions trading (ET)”] – a három Kiotói mechanizmus egyike, mely által 
egy Annex I állam átruházhat Kiotói Jegyzőkönyvi egységeket vagy más Annex I államoktól vásárolhat 
egységeket. Ez olyan lehetőséget nyújt az Annex I országoknak, hogy más Annex I országoktól egységeket 
vásároljanak, és ezt saját Kiotói Jegyzőkönyvbeli céljaik teljesítésére használják.  

Kiotói Jegyzőkönyv („Kyoto Protocol”) –  önálló nemzetközi megállapodás, mely külön ratifikációt igényel 
az aláíró országok részéről, de kapcsolódik a Keretegyezményhez. A Kiotói Jegyzőkönyv kötelező ÜHG 
kibocsátás csökkentési célokat tartalmaz az iparosodott országok számára, az első kötelezettségvállalási 
időszakban (2008–2012) a hat üvegházhatású gáz kibocsátásaikat az 1990-es szinthez képest kb. 5%-kal 
kell csökkenteniük. A fejlődő országok számára nincsenek kibocsátási célok. Újszerű piacalapú végrehajtási 
mechanizmusokat is bevezet – ezek az ún. Kiotói Mechanizmusok (rugalmassági mechanizmus) – azzal a 
céllal, hogy a kibocsátás mérséklés költséghatékonyan valósuljon meg. 

Kiotói Mechanizmusok [„Kyoto mechanisms vagy flexibility mechanisms)”] – a Kiotói Jegyzőkönyv 
három eljárást hozott létre, hogy növelje a rugalmasságot és csökkentse a kibocsátási célok elérésének 
teljes költségét. Ezek a tiszta fejlesztési mechanizmus, a kibocsátás-kereskedelem és az együttes 
végrehajtás. 

Nyelő („Sink”) – az éghajlatváltozás szövegösszefüggésében bármely folyamat, tevékenység vagy 
mechanizmus, mely az üvegházhatású gázt, aeroszolt vagy az üvegházhatású gáz elővegyületeit 
(precursor) a légkörből eltávolítja. Az erdőket és más növényekkel borított élőhelyeket nyelőknek tekintjük, 
mert fotoszintézissel eltávolítják a CO2-t. 

Sérülékenység („Vulnerability”) – rendszerek kitettségének mértéke (védtelenségi tartománya), amelyben 
a rendszer már károsodik, ténylegesen sebezhető. Mértéke attól függ, hogy mennyire érzékeny a 
tűrőképesség határain túli éghajlatváltozások, időjárási események hatásaira.  

Stabilizáció („Stabilization”) – az éghajlatváltozás szöveg összefüggésében egy egységesen előirányzott 
cél az ÜHG koncentráció 450–550 ppm körül történő stabilizálására, vagy az ipari forradalom előtti szint 
kétszeresén való tartásra. Ez az a szint, melynél sokan úgy vélik, hogy az éghajlatváltozás káros hatásai 
elkerülhetők (a globális felmelegedés nem haladná meg a 2ºC-ot). A jelenlegi koncentráció 380 ppm körüli. 
Az IPCC szerint az ÜHG kibocsátásokat 50–80%-kal kellene csökkenteni ebben a században, hogy elérjük 
ezt a szintet. 

Üvegház hatású gázok (ÜHG) [„Greenhouse gas (GHG)”] – légköri gázok, melyek a globális 
felmelegedésért és éghajlatváltozásért felelősek. A fő ÜHG-ok a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a 
dinitrogén-oxid (N2O). Kevésbé gyakori – de nagyon erős – ÜHG-ok a fluorozott szénhidrogének (HFCs), 
perfluor-karbonok (PFCs) és kén-hexafluorid (SF6). A különböző ÜHG-ok nagyon különböző hőelnyelő 
képességgel rendelkeznek.  

Üvegházhatás („Greenhouse effect”) – a légkör hasonló módon cselekszik, mint egy üvegháznak a fala, 
átereszti a látható fényt és elnyeli a távozó infravörös energiát, s ezáltal  a meleget megtartja. Az emberi 
tevékenységek – fosszilis tüzelőanyagok égetése, és más ÜHG kibocsátások – további ÜHG-t bocsátanak a 
légkörbe, melyek fokozzák a természetes üvegházhatást és melegebbé teszik a Földet. 
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3. sz. Melléklet: Rövidítés- és mértékegységjegyzék  
Rövidítésjegyzék 
 

CO2 szén-dioxid 
CH4 metán 
N2O dinitrogén-oxid 
HFC fluorozott szénhidrogén 
PFC per-fluorokarbon 
SF6  kén-hexafluorid  
 

AAU  Kibocsátható mennyiségi egység (Assigned Amount Unit)  
BAT  legjobb elérhető technológia (Best Available Techniques)   
BAU  normális üzletmenet (business as usual)   
CDM  Tiszta Fejlesztési Mechanizmus (Clean Development Mechanism)   
CCS  Szén-dioxid leválasztás és tározás (Carbon Capture and Storage)  
EBRD  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and 

Development 
EEA  Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency)   
EREC  Európai Megújuló Energia Tanács (European Renewable Energy Council)   
ESCO  energia-megtakarítást szolgáltató vállalat (Energy Servicing Company) 
ETS  Kibocsátás kereskedelmi rendszer (Emission Trading Scheme)   
FINADAPT  Finn Adaptációs Stratégia   
GDP  bruttó hazai össztermék (gross domestic product)   
GPI  a valódi fejlődés mutatója (Genuine Progress Index)  
GWP  globális melegítési potenciál (global warming potential)   
HMV  házi mechanikus légkeverés (home mechanical ventilation) 
IEA  Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy Agency)   
IPCC  Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change)

  
ISEW  fenntartható gazdasági jólét mutatója (Index of Sustainable Economic Welfare)  

  
KÁP  Kompenzációs célú Árkiegészítő Pénzeszköz   
KEOP  Környezet és Energia Operatív Program 
KSH  Központi Statisztikai Hivatal   
KvVM  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium   
LED  fénykibocsátó dióda (light-emitting diode)   
LULUCF  Földhasználat, földhasználat változás és erdőgazdálkodás (Land Use, Land Use 

Changes and Forestry)    
MÉTA adatbázis Magyarország Élőhely-Térképezésének Adatbázisa    
MTA  Magyar Tudományos Akadémia   
NEP  Nemzeti Energiahatékonysági Program   
NÉP  Nemzeti Éghajlatváltozási Program   
NÉS  Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia   
NKP  Nemzeti Környezetvédelmi Program   
ODEX  energiahatékonysági index 
P+R  „parkolj és közlekedj" (park and ride)   
PB  propán-bután (gáz)  
PRUDENCE  Regionális forgatókönyvek és bizonytalanságok előrejelzése az európai 

éghajlatváltozási kockázatok és hatások meghatározására (Predicting of Regional 
Scenarios and Uncertainties for Defining European Climate Change Risks and Effects) 

SZET  szivattyús-energiatározós erőmű   
ÚMFT  Új Magyarország Fejlesztési Terv   
UNCCD  ENSZ sivatagosodás elleni egyezmény (United Nations Convention to combat 

desertification) 
UNEP  ENSZ Környezeti Programja (United Nations Environmental Programme)   
UNFCCC  ENSZ Éghaljatváltozási Keretegyezmény (United Nations Framework Convention on 

Climate Change)    
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UV-B  ibolyántúli sugárzás „B"   
ÜHG   üvegházhatású gáz   
VAHAVA  Változások, hatások, válaszok   
VTT  Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése   
WGBU   Német Szövetségi Kormány Globális Környezeti Változásokkal Foglalkozó Tudományos 

Tanácsadó Testülete) Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen    

WMO  Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization)   
 
 
 
Mértékegységjegyzék 
 

ppm  milliomod térfogatrész 
J   joule 
PJ   petajoule 
W   watt 
kW   kilowatt 
MW  megawatt 
kWh   kilowatt óra (1 kWh = 3,6 MJ) 
MWh  megawatt óra 
GWh  gigawatt óra 
TWh  terawatt óra 
ha   hektár 
t   tonna 
kt   kilotonna 
Mt   megatonna 

 



Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
33/2008. (III. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló bí rói kez de mé -
nye zé sek alap ján, va la mint – hi va tal ból el jár va – mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa
tár gyá ban – dr. Bra gyo va And rás, dr. Hol ló And rás és
dr. Ku ko rel li Ist ván al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel –
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból el jár va meg ál la pít -
ja, hogy az Or szág gyû lés jog al ko tá si fel ada tá nak el mu -
lasz tá sá val az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
jog ál la mi ság kö ve tel mé nyét sér tõ alkot mány elle nes hely -
ze tet idé zett elõ az zal, hogy nem sza bá lyoz ta a jog al ko tás -
ról  szóló 1987. évi XI. tör vény ben a jog sza bá lyok és az ál -
la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei he lyes bí té sé nek mód ját.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2008. de cem ber 31-ig te gyen
 eleget.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
és a Ma gyar Hon véd ség tar tós vagy ide ig le nes kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat
foly ta tó tag jai el lá tá sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren -
de let 2. szá mú mel lék le té nek az alap de vi za-el lát mány
pénz ne mét USD-ban meg ha tá ro zó ren del ke zé se alkot -
mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít -
vá nyo kat el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
és a Ma gyar Hon véd ség tar tós vagy ide ig le nes kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat
foly ta tó tag jai el lá tá sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren -
de let 2. szá mú mel lék le té nek az alap de vi za-el lát mány
pénz ne mé re vo nat ko zó szö veg részt he lyes bí tõ, a Ma gyar
Köz löny 2004. évi 186. szá má ban meg je lent he lyes bí tés
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és a fo lya mat -
ban lévõ per re ki ha tó meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít -
ványt vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Fej ér Me gyei Bí ró ság, mint má sod fo kú bí ró ság az
elõt te fo lya mat ban lévõ, Mf.20.101/2006. sz. ügy tár gya -
lá sát fel füg gesz tet te és az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 38.  §
(1) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí ró ság hoz for dult a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség tar tós
vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint
kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai el lá tá sá ról  szóló
28/2004. (XI. 8.) HM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. szá -
mú mel lék le te „pénz nem re vo nat ko zó ha tá lyos szö ve gé -
nek” utó la gos al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la ta iránt. Kér te 
to váb bá az R.-re vo nat ko zó, a Ma gyar Köz löny 2004. évi
186. szá má ban meg je lent he lyes bí tés (a to váb bi ak ban: He -
lyes bí tés) alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és a
„je len ügy re ki ha tó meg sem mi sí té sét”.

A bí rói kez de mé nye zés alap já ul fek võ ügy ben a fel pe -
res tar tós ve zény lés alap ján 2004. au gusz tus 9. nap já tól
2005. feb ru ár 7-ig Ko szo vó ban tel je sí tett kül föl di ka to nai
szol gá la tot, a Ma gyar Hon véd ség Õr- és Biz to sí tó Zász ló -
alj ál lo má nyá ban. A tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk,
il let ve tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek
ré szé re fo lyó sí tan dó de vi za el lát mány össze gét és pénz ne -
mét az R. ha tá roz za meg. Az R. a Ma gyar Köz löny
2004. évi 163. szá má ban, 2004. no vem ber 8. nap ján ke rült
ki hir de tés re. Az ek kor ki hir de tett és köz zé tett szö veg a de -
vi za el lát mány pénz ne mét EUR-ban ha tá roz ta meg. 2004.
de cem ber 9. nap ján – kéz irat hi bá ra hi vat ko zás sal – a Ma -
gyar Köz löny 2004. évi 186. szá má ban meg je lent a He -
lyes bí tés, amely a pénz ne met USD-ra vál toz tat ta. A má -
sod fo kú bí ró ság ál lás pont ja sze rint a He lyes bí tés tar tal mi -
lag  valójában nem az R. ki ja ví tá sa, he lyes bí té se, ha nem
an nak mó do sí tá sa volt. A bí ró ság vé le mé nye sze rint az
„el len õriz he tet len for rás ból szár ma zó, láb jegy zet ként
meg je le nõ he lyes bí té si köz le mény sú lyo san sér ti a jog al -
ko tá si ren det, és azon ke resz tül a jog ál la mi ság al kot má -
nyos el vét.”

2. A Deb re ce ni Mun ka ügyi Bí ró ság az elõt te fo lya mat -
ban lévõ 2.M.747/2006.; 2.M.809/2006.; 2.M.808/2006.;
2.M.810/2006. és 2.M.812/2006. sz. ügyek tár gya lá sá nak
fel füg gesz té se mel lett az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se alap ján 
az Al kot mány bí ró ság hoz for dult és kér te az R. 2. szá mú
mel lék le té nek az „alap de vi za-el lát mány pénz ne mét
USD-ban meg ha tá ro zó ren del ke zé se” al kot mány el len sé -
gé nek utó la gos meg ál la pí tá sát. A Deb re ce ni Mun ka ügyi
Bí ró ság az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál -
la mi ság el vé nek, és az ab ban fog lalt jog biz ton ság kö ve tel -
mé nyé nek a sé rel mét lát ta meg valósulni ab ban, hogy egy
jog sza bály nem jog sza bá lyi for má ban ke rült mó do sí tás ra.
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3. Te kin tet tel arra, hogy a bí rói kez de mé nye zé sek tár -
gya egy más sal össze függ, az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott 
és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá -
ro zat (ABH 2003, 2065.; a továb biak ban: Ügy rend) 28.  §
(1) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí ró ság a fo lya mat ban 
lévõ ügye ket egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

4. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ke res te a
hon vé del mi mi nisz tert. A hon vé del mi mi nisz ter tá jé koz ta -
tá sa sze rint az „R. ki adá sát meg elõ zõ jog al ko tá si el já rás
so rán a jog al ko tó szán dé ká val el len té te sen, el írás  miatt az
R. 2. szá mú mel lék le té ben lévõ táb lá zat má so dik osz lo pá -
ban a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ke re té ben tar tós kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõk alap de vi za-el lát mány össze ge té ve -
sen (USD/hó) he lyett (EUR/hó)-ban lett meg ha tá roz va. Az 
el írást a hon vé del mi tár ca kéz irat hi bá nak mi nõ sí tet te,
ezért a hiba ki ja ví tá sa cél já ból az R. ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ rö vid idõn be lül, 2004. no vem ber 30-án a nor ma szö veg
he lyes bí té sét kez de mé nyez te.”

5. Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az R.-t a Ma -
gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl di
ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi za el lát -
má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já ran dó sá -
ga i ról  szóló 26/2007. (VI. 20.) HM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R2.) 2007. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.
Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be fõ sza bály ként csak ha -
tá lyos jog sza bá lyok utó la gos vizs gá la ta tar to zik. Ha tá lyon 
kí vül he lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gát az Al kot -
mány bí ró ság csak az Abtv. 38.  §-a sze rin ti bí rói kez de mé -
nye zés, vagy a tör vény 48.  §-ában fog lalt al kot mány jo gi
pa nasz ese tén vizs gál ja. [160/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH
1999, 875, 876.; 1378/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 2001,
1609, 1610.; 418/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1627, 
1629.; 36/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABK 2007, jú ni us,
499, 510.] Mi vel mind két ügy ben az Abtv. 38.  §-a sze rin ti
bí rói kez de mé nye zés alap ján in dult el já rás ról van szó, az
Al kot mány bí ró ság nem az R2., ha nem az R. te kin te té ben
foly tat ta le a vizs gá la tot.

II.

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé se:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
32/A.  § (1) Az Al kot mány bí ró ság fe lül vizs gál ja a jog -

sza bá lyok al kot má nyos sá gát, ille tõ leg el lát ja a tör vénnyel
ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.”

2. Az R.-nek a Ma gyar Köz löny 2004. évi 163. szá má -
ban ki hir de tett szö ve ge:

„2. szá mú mel lék let a 28/2004. (XI. 8.) HM ren de let hez

A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ke re té ben tar tós kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõk de vi za el lát má nyá nak mér té ke

Az alap de vi za-el lát mány össze gei

Fsz. Rend sze re sí tett
rend fo ko zat

Alap de vi za-
el lát mány össze ge

(EUR/hó)”

3. A Ma gyar Köz löny 2004. évi 186. szá mú VI., Köz le -
mé nyek, hir det mé nyek c. ré szé ben meg je lent He lyes bí tés
szö ve ge:

„He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2004. évi 163. szá má -
ban ki hir de tett, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar
Hon véd ség tar tós vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel -
je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai el -
lá tá sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren de le te 2. szá mú
mel lék le té ben lévõ táb lá zat fej ré szé nek szö ve ge he lye sen:
»Alap de vi za-el lát mány össze ge: (USD/hó)«.”

III.

A bí rói kez de mé nye zé sek nem meg ala po zot tak.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a jog -
al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a to váb bi ak ban:
Jat.) nem is me ri a ki hir de tett jog sza bály he lyes bí té sé nek
jog in téz mé nyét. A Jat. sza bá lyai és az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta alap ján egy ér tel mû, hogy jog sza bály (vagy ál -
la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze) mó do sí tá sa – azaz ér de -
mi ren del ke zés meg vál toz ta tá sa – csak jog sza bállyal (ál la -
mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé vel) tör tén het. A gya kor lat -
ban elõ for dul a jog sza bá lyok szö ve gé nek he lyes bí tés sel
tör té nõ ki ja ví tá sa, az Al kot mány bí ró ság is el is mer te már a
he lyes bí tés je len sé gé nek lé te zé sét [12/1990. (V. 23.) AB
ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: Abh1.), ABH 1990, 160, 168.].
Mind azon ál tal az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a
je len ügy ben he lyes bí tés sel érin tett ren del ke zés az R. ér -
de mi sza bá lya volt, és mint ilyen, ki zá ró lag azo nos vagy
ma ga sabb szin tû jog sza bállyal lett vol na mó do sít ha tó.
Amennyi ben a jog al ko tó az ere de ti – az EUR ki fe je zést
tar tal ma zó – ren del ke zést meg kí ván ta vál toz tat ni, azt ér -
vé nye sen csak meg fe le lõ el já rá si for má ban meg ho zott jog -
sza bállyal te het te vol na meg. Ilyen mó do sí tó jog sza bály az 
R. ha tály ban léte alatt nem ke rült meg al ko tás ra. A kér dé -
ses idõ szak ban ki zá ró lag a He lyes bí tés szü le tett meg,
amely azon ban az R. mó do sí tá sá ra al kal mat lan esz köz.
Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint 
az R. ki hir de tett szö ve gé ben an nak ha tály ban léte alatt vál -
to zás nem tör tént.

Az Al kot mány bí ró ság szük sé ges nek tart ja ki emel ni,
hogy a He lyes bí tés hez nem fû zõ dik jog ha tás, mi vel a cél -
zott jog ha tás egy ér tel mû en az EUR ren del ke zés USD-re
 való mó do sí tá sa volt, azon ban erre a cél ra a He lyes bí tés
nem volt meg fe le lõ. Így az a szö veg, amely nek ke let ke zé -
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sét a He lyes bí tés cé loz ta, lét re sem jött, az nem te kint he tõ
lé te zõ nor ma szö veg nek. Maga a He lyes bí tés ugyan a Ma -
gyar Köz löny ben meg je lent, de nem al kal mas arra, hogy
az ere de ti jog sza bály szö ve gét mó do sít sa, azt nem bont -
hat ja, nem vál toz tat hat ja meg.

En nek meg fele lõen a he lyes bí te ni –  valójában mó do sí -
ta ni – kí vánt jog sza bály az ere de ti leg ki hir de tett szö veg gel 
lé te zett to vább. A jog al ko tó ko di fi ká ci ós hi bá ját nem le het 
egy jog al ko tás ra (és mó do sí tás ra) fel nem ha tal ma zott
szerv ga ran ci á lis sza bá lyo kat ki ke rü lõ, az adott cél ra al -
kal mat lan in téz ke dé sé vel or vo sol ni.

1.2. Az R. tá ma dott ren del ke zé sé nek al kot má nyos fe -
lül vizs gá la tát in dít vá nyo zó bí rói kez de mé nye zé sek az R.
he lyes bí tés sel meg vál toz ta tott szö ve ge alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyul tak. A kez de mé nye zõ
bí rók ál lás pont ja sze rint a ha tá lyos szö veg az „USD/hó”
volt. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben ki fej tet tek ér tel -
mé ben rög zí ti, hogy az R. tá ma dott sza ka szá nak ha tá lyos
szö ve ge az in dít vá nyok be nyúj tá sa kor „EUR/hó” volt, te -
kin tet tel arra, hogy a He lyes bí tés hez sem mi fé le jog ha tás
nem fû zõ dött, így az R. szö ve ge nem ke rült mó do sí tás ra,
az a 2004. évi 163. sz. Ma gyar Köz löny ben ki hir de tett szö -
veg gel ha tá lyo sult és a tá ma dott ren del ke zés szö ve ge az R. 
ha tály ban léte alatt mind vé gig vál to zat lan ma radt.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, a tá ma dott ki fe je zés az R. ha tály ban léte alatt fo lya -
ma to san „EUR/hó” volt, a je len bí rói kez de mé nye zé sek -
ben ál lí tott al kot má nyos sá gi prob lé ma – az USD/hó ki fe je -
zést tar tal ma zó szö veg – nem áll fenn, az „USD/hó” ki fe je -
zés az al kal ma zan dó jog anyag ban jo gi lag ér vé nye sen nem
sze re pelt. Az R.-nek, mint jog sza bály nak a mó do sí tá sá ra
– amint arra az Al kot mány bí ró ság már ko ráb ban is utalt –
csak jog sza bállyal ke rül he tett vol na sor. Az Al kot mány bí -
ró ság en nek meg fele lõen az R2. mel lék le té ben ta lál ha tó
pénz nem „USD/hó” szö ve gé nek al kot mány el len sé gé re
irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

Erre fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság az R. tá ma dott
ren del ke zé sé nek a fo lya mat ban lévõ pe rek ben  való al kal -
maz ha tó sá ga ti lal mát sem ál la pí tot ta meg.

2. Az egyik bí rói kez de mé nye zés in dít vá nyoz ta, hogy
az Al kot mány bí ró ság utó la gos nor ma kont roll ke re té ben
vizs gál ja meg a He lyes bí tés al kot má nyos sá gát. Ezen in dít -
vány kap csán az Al kot mány bí ró ság nak azt kel lett el dön te -
nie, hogy a He lyes bí tés al kot má nyos sá gi vizs gá la ta a tes -
tü let ha tás kö ré be tar to zik-e.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Al kot mány ke re tei
kö zött az Abtv. 1.  §-a ta xa tí van ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö ré be (egye bek mel lett) jog sza bá lyok, 
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei és nem zet kö zi szer -
zõ dé sek al kot má nyos fe lül vizs gá la ta tar to zik.

A Jat. I. fe je ze té ben ta lál ha tó a jog sza bá lyok ta xa tív fel -
so ro lá sa és alap ve tõ jel le me zõ ik le írá sa, a III. fe je zet is -

mer te ti az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze it. A Jat. sza -
bá lyoz za, hogy me lyik jog sza bály, il let ve ál la mi irá nyí tás
egyéb esz kö zé nek ki bo csá tá sá ra mely szer vek jo go sul tak,
sza bá lyoz za a jog sza bály al ko tás me ne tét, to váb bá rög zí ti
az egyes nor mák és ak tu sok al kal ma zá si kö rét. A Jat. ezen
ga ran ci á lis sza bá lyo kat te rem tõ ren del ke zé se i nek meg
nem fe le lõ ak tu sok nem mi nõ sül nek jog sza bály nak vagy
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek.

A He lyes bí tés sem for má ja, sem ki bo csá tó ja alap ján
nem tar to zik a fen ti ek ben fel so rolt egyik ka te gó ri á ba sem.
Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 29.  §
b) pont ja alap ján a He lyes bí tés alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és a fo lya mat ban lévõ per re ki ha tó meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló bí rói kez de mé nye zést vissza uta sí -
tot ta.

3. Az Al kot mány bí ró ság ész lel ve a he lyes bí tés re vo -
nat ko zó sza bá lyo zás hi á nyát, hi va tal ból meg vizs gál ta,
hogy nem áll-e fent mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség. Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló ha tás kö rét az Abtv. 49.  §-a rész le te sen sza bá lyoz -
za. Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben, ha az Al kot -
mány bí ró ság hi va tal ból vagy bár ki in dít vá nyá ra azt ál la -
pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma -
zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez -
zel alkot mány elle nességet idé zett elõ, a mu lasz tást el kö ve -
tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel hív ja fel ada tá nak
tel je sí té sé re. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta
sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet ál la pít meg ezen kí vül ak kor is, ha va la mely alap -
jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi -
á nyoz nak [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
227, 232.]. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó an kö ve tett gya -
kor la ta sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány -
sér tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott tárgy kör re
vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs [35/1992. (VI. 10.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204, 205.], ha nem ak kor is, ha
az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül az Al kot mány ból
le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik
[22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108, 113.;
29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 122, 128.;
15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132, 138.].

3.1. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se rög zí ti, hogy ha -
zánk de mok ra ti kus jog ál lam. Az Al kot mány bí ró ság már
mû kö dé se ko rai idõ sza ká ban rá mu ta tott, hogy „[a] jog ál la -
mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel mé nye, hogy a köz ha ta lom -
mal ren del ke zõ szer vek a jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve -
ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál la pí tott mû kö dé si
rend ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra meg is mer he tõ és
ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo zott kor lá tok kö zött fej tik ki
a te vé keny sé gü ket.” [56/1991. (XI. 8.) AB ha tá ro zat (a to -
váb bi ak ban: Abh2.), ABH 1991, 454, 456.]. A jog al ko tás -

2008/46. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2277



ra fel ha tal ma zott szer vek jog al ko tá si te vé keny sé gük so rán 
köz ha tal mat gya ko rol nak, rá juk néz ve is ér vé nyes a fen ti
al kot má nyos kö ve tel mény. A jog al ko tá si el já rás nak, va la -
mint az an nak so rán szü le tõ jog sza bá lyok nak és az ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek min den kö rül mé nyek kö -
zött és min den te kin tet ben meg kell fe lel ni ük a meg al ko tá -
suk ra vo nat ko zó ga ran ci á lis sza bá lyok nak. Nem ki vé tel ez 
alól a szi go rú el vá rás alól a jog sza bá lyok nak (és az ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek) a mó do sí tá sa sem.

Kü lö nö sen fon tos ez an nak fé nyé ben, hogy az Al kot -
mány 77.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben az Al kot mány és
az al kot má nyos jog sza bá lyok min den ki re egy aránt kötele -
zõek. Az Al kot mány 26.  § (1) be kez dé se, 32/D.  § (4) be -
kez dé se, 35.  § (2) be kez dé se, 37.  § (3) be kez dé se, va la mint 
a Jat. 14.  §-a, 48.  §-a, 52–54.  §-ai és 55.  § (4) be kez dé se
alap ján a jog sza bá lyo kat ki kell hir det ni, az ál la mi irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö ze it köz zé kell ten ni a meg fe le lõ hi va -
ta los lap ban. A ki hir de tett, il let ve köz zé tett nor ma szö ve ge 
lesz az, amely az Al kot mány 77.  § (2) be kez dé se ér tel mé -
ben min den ki re néz ve kö te le zõ szö ve get tar tal maz za.
Mind ezek alap ján rend kí vül fon tos, hogy a hi va ta los la -
pok ban meg je le nõ, min den ki ál tal kö te le zõ en kö ve tett
szö veg az a szö veg le gyen, ame lyet a jog al ko tá si el já rás
ga ran ci á lis sza bá lya i nak meg fe le lõ rend ben al ko tott meg
az arra fel ha tal ma zott, köz ha ta lom mal ren del ke zõ szerv.
Mi vel a szö ve gek be nyilván valóan be ke rül het nek hi bák,
me lye ket utó lag ki kell ja ví ta ni, el en ged he tet len, hogy a
ki hir de tett, köz zé tett szö ve gek „utó gon do zá sá nak” le he tõ -
sé ge és mód ja is a jog al ko tás rend jét az Al kot mány 7.  §
(2) be kez dé se alap ján sza bá lyo zó, a je len lé võ or szág gyû -
lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott
tör vény ben le gyen meg fele lõen ren dez ve. El len ke zõ eset -
ben nem biz to sí tott az, hogy ki zá ró lag a jog ál lam ban meg -
kö ve telt mó don és ga ran ci á lis rend ben ke rül nek meg vál -
toz ta tás ra a ki hir de tett vagy köz zé tett nor ma szö ve gek.

3.2. He lyes bí tés alatt ál ta lá nos ér te lem ben a köz zé tett
szö veg utó la gos ki ja ví tá sát ért jük. Ér te lem sze rû en a jog -
sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek
köz zé té te le ese tén is elõ for dul hat nak olyan hi bák, ame lye -
ket or vo sol ni kell, nem mind egy azon ban, hogy mi lyen
mó don.

Rend kí vül sok fé le hiba for dul hat elõ, pél dá ul he lyes írá -
si hiba, el ütés, szá mo zá si hiba, szer kesz té si hiba, tech ni kai 
hiba, jog sza bály-szer kesz té si hiba, ko di fi ká ci ós hiba. A
hiba fel me rül het a jog al ko tó ol da lán, a jog sza bály vagy ál -
la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze szö ve gé nek el ké szí té se
köz ben, vagy már a nyom ta tás fo lya mán, eset leg a jog al -
ko tó tól a nyom dá ig ve ze tõ út so rán.

A meg fe le lõ or vos lá si szint meg ha tá ro zá sá hoz kü lönb -
sé get kell ten ni a hi bák kö zött, azok sú lyos sá gá ra, a jog -
sza bály tar tal má hoz ké pest ér de mi vagy nem ér de mi mi -
vol tuk ra te kin tet tel.

A jog al ko tás ra vo nat ko zó sza bá lyok kö zött kell meg ha -
tá roz ni azt, hogy mi lyen hiba mi nõ sül ér de mi, az adott nor -

ma tar tal mát be fo lyá so ló hi bá nak, és me lyek azok a hi bák,
ame lyek pusz tán „fe lü le ti”, nem ér de mi hi bák. A vo nat ko -
zó tör vény ben szük sé ges ren del kez ni ar ról, hogy mely
hiba mi lyen or vos lá si mód szer rel – he lyes bí tés sel, mó do -
sí tás sal, vagy más mó don – ja vít ha tó ki. Az Al kot mány bí -
ró ság le szö ge zi, hogy jog sza bály ér de mi mó do sí tá sá ra a
jo gi lag nem sza bá lyo zott he lyes bí tés mód sze ré vel sem mi -
kép pen nem ke rül het sor, a he lyes bí tés nem ve he ti át a jog -
al ko tá si el já rás ga ran ci á lis ke re tei kö zött vég zett mó do sí -
tás sze re pét.

A je len ha tá ro zat alap já ul fek võ ügyek ben egy olyan hi -
bát kí vánt a jog al ko tó – jog al ko tás ra fel ha tal ma zás sal nem
bíró be osz tott ján ke resz tül – he lyes bí tés sel or vo sol ni,
amely az érin tett jog sza bály ér de mé re ha tott ki, így csak
mó do sí tás sal le he tett vol na meg vál toz tat ni. Az adott jog -
sza bály meg vál toz ta tá sa te hát – arra al kal mas ak tus hi á -
nyá ban – nem tör tént meg. Ha son ló hely zet ben, egy konk -
rét ügy ben, konk rét hiba ki ja ví tá sá nak mód ját vizs gál va
mond ta ki az Al kot mány bí ró ság, hogy „ko di fi ká ci ós té ve -
dés kéz irat hi bá nak nem mi nõ sít he tõ, an nak or vos lá sa csak 
a jog sza bály mó do sí tá sá val tör tén het.” (Abh1., ABH
1990, 160, 169.)

3.3. Az Al kot mány bí ró ság már ko ráb ban is szem be sült
az zal a hely zet tel, ami kor a jog al ko tá si fo lya mat ba fel ha -
tal ma zás sal nem ren del ke zõ sze mé lyek lép tek be, ti pi ku -
san olyan hely ze tek ben, ami kor jog sza bály ban ta lál ha tó
ér de mi ha tá sú kéz irat hi bát pró bált a jog al ko tó va la mely al -
sóbb szer ve út ján nem meg fe le lõ el já rás sal or vo sol ni, és
mó do sí tás he lyett he lyes bí tés re ke rült sor. A tes tü let az
Abh1.-ben meg ál la pí tot ta, hogy „szin te ál ta lá nos gya kor -
lat tá vált a ko di fi ká ci ós té ve dé sek kéz irat hi bá ra hi vat ko -
zás sal tör té nõ he lyes bí té se. (...) Mind ez sér ti a jog biz ton -
sá got és a jog al ko tás sza bá lya it, ugyan ak kor ront ja a ko di -
fi ká ci ós te vé keny ség presz tí zsét.” (Abh1., ABH 1990,
160, 168.).

Egy má sik ügy ben az Al kot mány bí ró ság elvi él lel je len -
tet te ki, hogy „a Jat. ga ran ci á lis sza bá lya i nak mel lõ zé sé vel 
ho zott mi nisz té ri u mi és egyéb köz pon ti ál la mi szer vek tõl
szár ma zó, jogi irány mu ta tást tar tal ma zó le ira tok, kör le ve -
lek, út mu ta tók, irány mu ta tá sok, ál lás fog la lá sok és egyéb
in for má lis jog ér tel me zé sek ki adá sa sér ti az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sét, így az ezek kel  való irá nyí tás gya kor la -
ta alkot mány elle nes.” [60/1992. (XI. 17.) ABH 1992, 275,
277.] Az, hogy jo gi lag nem lé te zõ, sem mis ak tu sok ala kít -
hat ják a gya kor la tot, al kot má nyo san tart ha tat lan és meg -
en ged he tet len. [60/1992. (XI. 17.) ABH 1992, 275, 279.]
A he lyes bí té sek kel tör té nõ jog sza bály-mó do sí tás szin tén
arra az ered mény re ve zet, hogy a Jat. ga ran ci á lis sza bá lya it 
fi gyel men kí vül hagy va, jog al ko tás ra nem fel ha tal ma zott
sze mé lyek nem meg fe le lõ for má ban ho zott ak tu sai ál ta lá -
no san kö te le zõ erõ re tesz nek szert. A kö te le zõ ere jû sza bá -
lyok meg al ko tá sá ban így olyan szer vek, sze mé lyek vesz -
nek részt, ame lyek erre nem jo go sul tak.
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3.4. Arra vo nat ko zó an, hogy a jog sza bá lyo kat mely és
mi lyen szin tû, mi kor ke let ke zett hiba ese tén kell mó do sí ta -
ni, il let ve mi kor elég sé ges he lyes bí te ni, mit je lent pon to -
san a he lyes bí tés, to váb bá a he lyes bí tés me ne té re, a kez de -
mé nye zés re jo go sult sze mé lyek re vo nat ko zó an a jog al ko -
tás rend jé re vo nat ko zó sza bá lyo zás nem tar tal maz sem mi -
fé le ren del ke zést. E miatt fo lya ma tos a jog bi zony ta lan ság a 
jog rend szer ben, mi vel a jog al ko tá si el já rás ra vo nat ko zó
ga ran ci ák tel jes fi gyel men kí vül ha gyá sá val szü let nek
olyan ak tu sok, ame lyek ma gu kat a cím zet ti kör re ál ta lá no -
san kö te le zõ ere jû nor má nak ál cáz va jog sza bá lyi (vagy ál -
la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé hez al lo kált) funk ci ót töl -
te nek be.

Az Al kot mány bí ró ság a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za tá -
ban ki fej tet te, hogy a jog ál la mi ság alap ve tõ is mér ve a jog -
biz ton ság, amely nem csak „az egyes nor mák egy ér tel mû -
sé gét kö ve te li meg, de az egyes jog in téz mé nyek mû kö dé -
sé nek ki szá mít ha tó sá gát is” (ABH 1992, 59, 65.). Ko ráb -
ban hi vat ko zott ha tá ro za tá ban a tes tü let rög zí tet te, hogy a
jog ál la mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel mé nye az, hogy a köz -
ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek – köz tük a jog al ko tók – a
jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál -
tal meg ál la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok
szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo -
zott kor lá tok kö zött fejt sék ki a te vé keny sé gü ket. (Abh2.,
ABH 1991, 454, 456.).

Amíg a jog al ko tá si ga ran ci á kat a se hol nem sza bá lyo -
zott he lyes bí tés vissza élés sze rû al kal ma zá sá val ki le het
ját sza ni, ad dig nem ál lít ha tó az, hogy a jog al ko tás, és a
jog sza bá lyok mó do sí tá sá nak jog in téz mé nye kiszámítha -
tóan, jog ál la mi kö rül mé nyek kö zött mû kö dik.

3.5. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben ne ve sí tett jog -
ál la mi ság és az ab ból fo lyó jog biz ton ság elve a ko ráb ban
ki fej tett és fen tebb hi vat ko zott al kot mány bí ró sá gi ál lás -
pon tok sze rint meg kö ve te lik azt, hogy a jog al ko tá si el já rás 
ki szá mít ha tó és át lát ha tó le gyen. En nek ér de ké ben ke rült
egye bek kö zött meg al ko tás ra a Jat. Azon ban a he lyes bí tés -
sel  való jog sza bály-he lyes bí tés gya kor la ti le he tõ sé ge (és
az Abh1.-ben fog lalt „szig na li zá ció” el le né re nem csök ke -
nõ gya kor la ta) a ga ran ci á lis sza bá lyok ér vé nye sü lé sét le -
ront ja, a jog al ko tást, a jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i nek mó do sí tá sát át lát ha tat lan ná te szi.
Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból meg ál -
la pí tot ta, hogy mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló, az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sét sér tõ alkot mány elle nesség áll
fenn a hi bás jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö zei ki ja ví tá si mód sze re i nek meg ha tá ro zá sá ra, va la -
mint ezek al kal ma zá si kö ré re, a hi bák or vos lá si mód alap -
ján tör té nõ ka te gó ri ák ba so ro lá sá ra vo nat ko zó tör vényi
szin tû sza bá lyo zás hi á nya  miatt, mi vel az adott sza bá lyo -
zá si kon cep ci ón be lül az Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal -
mú jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik. Az Al kot mány bí ró -
ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy a je len ha tá ro zat ban
fog lalt szem pon to kat figye lembe véve 2008. de cem ber
31-ig al kos son sza bályt a hi á nyo san ren de zett kér dés kör re
vo nat ko zó an.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel
ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 593/B/2006.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
vel, és in do ko lá sá val. Az Al kot mány bí ró ság nak a he lyes -
bí tés sel érin tett jog sza bály ra köz jo gi ér vény te len sé get kel -
lett vol na meg ál la pí ta nia az zal, hogy a mi nisz te ri ren de let
a jö võ re néz ve (pro fu tu ro) nem al kal maz ha tó, to váb bá
egy al kot má nyos kö ve tel mény ki mon dá sá val irány mu ta -
tást adni a jö võ re néz ve a jog sza bá lyok he lyes bí té se al kot -
má nyos kor lá ta i ra.

1. Eb ben az ügy ben a he lyes bí tés és a hi va ta los lap jogi
ter mé sze te a dön tõ kér dés. A dön tés te hát két alap ve tõ kér -
dés meg vá la szo lá sán mú lik: az egyik a jog sza bály ki hir de -
té se és köz zé té te le kö zöt ti vi szony, a má sik a Ma gyar Köz -
löny, va gyis a hi va ta los lap al kot má nyos fo gal ma és jogi
ha tá sai.

1.1. A ki hir de tés és a köz zé té tel (a pro mul gá ció és a
pub li ká ció)

Az Al kot mány négy he lyen is em lí ti [26.  § (1) be kez dés, 
32/D.  § (4) be kez dés, 35.  § (2) be kez dés, 37.  § (3) be kez -
dés] a jog sza bá lyok ra néz ve, hogy a hi va ta los lap ban kell
azo kat ki hir det ni. Az Al kot mány a ki hir det ni igén – a tör -
vényhozási el já rást le szá mít va, ahol vi lá go san kü lön bö zik
a köz tár sa sá gi el nök alá írá sa (a pro mul gá ció) és a nyil vá -
nos ság ra ho za tal (a pub li ká ció) – nem tesz exp li cit kü lönb -
sé get. A pro mul gá ció a jog sza bály al ko tó el já rás utol só lé -
pé se, amely a jog sza bály szö ve gét meg vál toz tat ha tat la nul
rög zí ti a pub li ká ció ez zel szem ben a pro mul gált jog sza -
bály hi te les nyil vá nos ság ra ho za ta la. A pub li ká ció, amely
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a hi va ta los lap szer kesz tõ sé gé nek cse lek vé se, így a jog al -
ko tó tól szár ma zó pro mul gá ció ér vé nyes sé gi fel té te le. A
két fo ga lom kö zöt ti kü lönb sé get mu tat ja a jog sza bály címe 
és szá ma kö zöt ti kü lönb ség. A jog sza bály címe a jog al ko -
tó tól szár ma zik, így az a jog sza bály ré sze, míg szá ma a
pub li ká ci ó hoz tar to zik.

A jog sza bály köz zé té te le a hi va ta los lap ban [a jog al ko -
tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.)
14.  § (1) be kez dés] a jog sza bály jog rend szer ré szé vé vá lá -
sá nak fel té te le: et tõl lesz a jog sza bály ér vé nyes, és így jogi
ha tá sok ki vál tá sá ra ké pes. A jog sza bályt a jog rend szer ré -
szé vé tevõ ak tust (vagy ak tu so kat) ne ve zi ál ta lá ban a jog -
tu do mány ki hir de tés nek (pro mul gá ci ó nak). A jog sza bály
köz zé té te le és ki hir de té se (pro mul gá ci ó ja) nem ugyan az.
A köz zé té tel a jog sza bály köz hi te lû szö ve gé nek min den ki
szá má ra hoz zá fér he tõ vé té te le a hi va ta los lap ban  való
meg je le nés sel. A jog sza bály a kö zé tett szö veg gel te kin -
ten dõ ki hir de tett nek.

A he lyes bí tés a jog sza bály köz zé té te lé nek (pub li ká ci ó -
já nak) ré sze, az zal azo nos jogi ha tá sú. A hi va ta los lap
szer kesz tõ sé gé tõl – ez a Jat. 57.  § (4) be kez dé se sze rint a
Ma gyar Köz löny ese té ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal –
szár ma zó he lyes bí tõ köz le mény nek csak az ere de ti köz lés -
sel együtt van ér tel me és je len té se. A he lyes bí tés te hát a
köz zé té te len vál toz tat, nem a ki hir de té sen: a jog sza bályt a
he lyes bí tés nek meg fele lõen kell köz zé tett nek és ezért ki -
hir de tett nek te kin te ni. A he lyes bí tés köz vet le nül a hi va ta -
los lap szer kesz tõ sé gé tõl, vég sõ so ron a jog al ko tó tól szár -
ma zik, és min den ki nek el kell fo gad nia hi te les nek a ben ne
fog lalt köz lést.

A he lyes bí tés jog ha tá sa ket tõs. Egy részt – mi vel a ki hir -
de tést mó do sít ja – ugyan olyan köz hi te les, mint a ki hir de -
tés. A jog biz ton ság elve meg kí ván ja, hogy a jog ala nyok
meg bíz has sa nak a hi va ta los lap ban köz zé tett jog sza bály -
szö veg köz hi te les sé gé ben. Más részt a he lyes bí tés nek meg
kell fe lel nie a ki hir de tés összes jog sze rû sé gi fel té te lé nek.
A ki hir de tés csak ak kor ér vé nyes, ha tar tal mát te kint ve is
meg fe lel a ki hir de tés sel szem ben tá masz tott al kot mány jo -
gi kö ve tel mé nyek nek. A jog sza bály pro mul gá ci ó ja fel té -
te lét ké pe zõ he lyes bí tés nek ezért csak ak kor van he lye, ha
a ki hir de tett és a jog al ko tó ha tás kör gya kor ló já tól szár ma -
zó ere de ti szö veg egy más sal nem egye zik. En nek egyet len
jog sze rû oka a hi va ta los lap szer kesz té se, elõ ál lí tá sa so rán
ke let ke zett tech ni kai hiba le het, amely a saj tó ter mék elõ ál -
lí tá sá nak ve le já ró ja ként fog ha tó fel. Ha ilyen tech ni kai
hiba, saj tó hi ba tör tént a hi va ta los lap elõ ál lí tá sa kor, ak kor
a tech ni kai hi bá val érin tett szö veg részt a le he tõ leg gyor -
sab ban he lyes bí te ni kell. Ez biz to sít ja a jog sza bá lyok – je -
len eset ben a hon vé del mi mi nisz te ri ren de let (a továb biak -
ban: HM ren de let) – szö ve gé nek köz hi te les sé gét, meg bíz -
ha tó sá gát, nyil vá nos sá gát, ami a jog ál la mi ság szem pont já -
ból alap ve tõ je len tõ ség gel bír. Ha a he lyes bí tés el tér a jog -
sza bály nak a jog al ko tó ál tal alá írt ere de ti szö ve gé tõl, ak -

kor épp úgy ér vény te len, mint ha az elsõ köz zé té tel tér ne el
tõle.

1.2. A he lyes bí tés a pro mul gá ci ón nem vál toz tat, vi -
szont mó do sít ja a köz zé té telt és az zal az igénnyel lép fel,
hogy a jog sza bály hely te le nül köz zé tett szö ve gét vissza -
me nõ leg meg vál toz tas sa. Mind ez azt ered mé nye zi, hogy a
he lyes bí tett szö veg te kin ten dõ ele ve köz zé tett nek, amely
tény köz lést a jog ala nyok az Al kot mány ere jé nél fog va kö -
te le sek igaz nak el fo gad ni.

Meg tör tén het, hogy a hi va ta los lap ban köz zé tett szö veg
kü lön bö zõ okok ból nem fe lel meg a jog al ko tó ha tás kört
gya kor ló szerv dön té sé nek – a jog sza bály ter ve zet jog al ko -
tó ha tás kör rel bíró ál la mi szerv ál tal el fo ga dott vál to za tá -
nak (nyom da hi ba). Ek kor a he lyes bí tés, mint a jog sze rû ál -
la pot hely re ál lí tá sa nem ki fo gá sol ha tó, bár vissza me nõ -
leg es sé ge  miatt adott eset ben al kot má nyos ag gá lyo kat vet -
het fel, el sõ sor ban a jog biz ton ság te kin te té ben. Meg tör tén -
het ugyan ak kor az is, mint az itt vizs gált eset ben, hogy a
he lyes bí tés  valójában ál cá zott jog sza bály-kor rek ció, bur -
kolt jog sza bály-mó do sí tás.

A he lyes bí tés te hát nem jog for rás, ha nem a jog sza bá -
lyok pub li ká ci ó já nak ré sze, így az Al kot mány bí ró ság nak
ön ma gá ban a he lyes bí tés vizs gá la tá ra nincs ha tás kö re,
ezért az Al kot mány bí ró ság nak – a több sé gi ha tá ro zat tal el -
len tét ben – a he lyes bí tett jog sza bály utó la gos vizs gá la tát
kel lett vol na el vé gez nie. A he lyes bí tés ugyan is a Ma gyar
Köz löny ro vat cí me sze rint tény köz lé se ket, még pe dig hi -
va ta los tény köz lé se ket tar tal maz. Hi va ta los tény köz lés az,
amely nek tar tal mát – ese tünk ben azt, hogy a jog sza bály
szö ve ge a meg je lölt he lyen  valójában USD és nem EUR –
a jog ere jé nél fog va min den ki kö te les volt tény ként el fo -
gad ni – vele szem ben el len bi zo nyí tás ra nincs le he tõ ség.
Mi vel a he lyes bí tés a pub li ká ció ré sze, így a jog sza bályt a
he lyes bí tés sze rint ere de ti leg köz zé tett nek kell te kin te ni.
Így a HM ren de le tet is a he lyes bí tett szö veg gel kell ere de -
ti leg köz zé tett nek te kin te ni.

1.3. Az ügy el dön té sét meg ha tá ro zó má sik kér dés,
amely ben szin tén nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal,
a hi va ta los lap, azaz a Ma gyar Köz löny jogi hely ze te.

A ma gyar jog a hi va ta los lap fo gal mát nem, csak a hi va -
ta los la po kat ha tá roz za meg fel so ro lás sal (Jat. 57.  §–60.  §). 
A hi va ta los la pok kö zül a leg fon to sabb a Ma gyar Köz löny. 
A hi va ta los la pot az Al kot mány több ször is em lí ti: 26.  §
(1) be kez dé se a tör vényre, 35.  § (2) be kez dé se a kor mány -
ren de let re, míg 37.  § (3) be kez dé se a mi nisz te ri ren de let re
mond ja ki, hogy a „hi va ta los lap ban” kell ki hir det ni. A hi -
va ta los lap ezért al kot má nyos in téz mény: csak a cí mét ál -
la pít ja meg a tör vényhozó, a sze re pét, köz hi te les sé gét az
Al kot mány mond ja meg.

Az 1868. évi III. tc. 3.  §-a, majd an nak ha tá lyon kí vül
he lye zé sét köve tõen az 1881. évi LXVI. tör vény 3.  §-a ezt
már száz negy ven év vel ez elõtt vi lá go san ki mond ta: „A
tör vénynek ily mó don [ti. az Or szá gos Tör vény tár ban]
köz zé tett szö ve ge köz hi te les ség gel bir.” Ugyan ezen tör -
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vények vi lá go san kü lönb sé get tet tek a ki hir de tés és a köz -
zé té tel kö zött ek ként: 1.  § „Min den tör vény, amint Õ Fel -
sé ge szen te si té sé vel el lát va, az or szággyü lés mind két há -
zá ban ki hir det te tett: az e vég re ala pi tan dó or szá gos tör -
vénytárban a kor mány ál tal azon nal köz tu do más ra ho za -
tik.”

A hi va ta los lap fõ funk ci ó ja a jog sza bá lyok köz zé té te le, 
va gyis min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ vé té te le, és et tõl el -
vá laszt ha tat la nul a jog sza bá lyok hi te les szö ve gé nek köz -
lé se. A jog sza bály hi te les szö ve ge csa kis a hi va ta los lap -
ban meg je lent szö veg: egye dül azt kell a jog sza bály szö ve -
ge ként ke zel ni. A jog sza bály gyûj te mé nyek ben, adat bá zi -
sok ban  való után köz lés ezen ala pul: „hi te les sé gük” (meg -
bíz ha tó sá guk) a hi va ta los lap nak  való meg fe le lé sen alap -
szik. A köz hi te les ség lé nye ge, hogy a hi va ta los lap ban
köz zé tett szö veg gel szem ben az el len bi zo nyí tás ki zárt.

A hi va ta los lap így a jog sza bály szö ve gé nek egyet len
ere de ti for rá sa. Az Al kot mány is a hi va ta los lap be vett fo -
gal mát hasz nál ja – an nál is in kább, mert et tõl el tér ni sem -
mi oka nem le he tett. Az el mon dot tak ból kö vet ke zõ en a
köz hi te les ség fo gal ma a hi va ta los lap fo gal má nak kons ti -
tu tív ele me. A jog sza bá lyok hi va ta los lap ban köz zé tett
szö ve ge ma is köz hi te les ség gel bír, va gyis a hi va ta los lap
köz hi te les sé ge al kot má nyos sza bály. A köz zé té tel köz hi -
te lû sé ge ki zár ja az el len bi zo nyí tást, a he lyes bí té sek meg -
fe le lõ sé gé ért a Ma gyar Köz lönyt szer kesz tõ Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal, vég sõ so ron a mi nisz ter el nök fe lel. Össze -
fog lal va te hát a köz hi te les ség je len té se: jog sza bály csak
az, ami a hi va ta los lap ban meg je lent, és ak ként, aho gyan
meg je lent. A he lyes bí tés eb ben az ér te lem ben a köz zé té tel
ré sze, épp úgy köz hi te lû, mint maga a köz zé té tel.

A he lyes bí tés sza bály ta lan sá ga (jog el le nes sé ge) te hát a
pub li ká ci ót – és ez zel a pro mul gá ci ót is – ér vény te len né
te szi, vagy te he ti – de nem te he ti két sé ges sé a hi va ta los
lap ban  való köz zé té tel köz hi te lû sé gét. A kéz irat hi ba nem
meg en ge dett he lyes bí té si jog cím, ha „kéz ira ton” a jog sza -
bály ere de ti kéz ira tá nak hi bá ja – va gyis a jog al ko tó té ve -
dé se, el írá sa – ér ten dõ.

Eb bõl nem kö vet ke zik, hogy a he lyes bí tés jog el le nes
mi vol ta vissza me nõ leg meg dön ti a Ma gyar Köz löny köz -
hi te lû sé gét.

A Ma gyar Köz löny köz hi te lû sé gé nek el is me ré sé bõl és a 
pub li ká ció jogi jel le gé bõl kö vet ke zik, hogy a köz jo gi ér -
vény te len ség ki mon dá sá val és az ex nunc ha tá lyú meg -
sem mi sí tés sel le he tett vol na a meg nem en ge dett he lyes bí -
tés jog ha tá sát meg ál la pí ta ni.

Ezért az Al kot mány bí ró ság nak a HM ren de let he lyes bí -
tés sel érin tett szö veg ré szét for mai ok ból alkot mány elle -
nesnek kel lett vol na mi nõ sí te nie az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé se alap ján, mi vel a jog sza bály ki hir de té sé nek sza -
bály ta lan sá ga  miatt ér vény te len (ami köz jo gi ér vény te len -
sé get idé zett elõ).

1.4. A fen tebb mon dot tak  miatt a ha tá ro zat ál lás pont -
ját, amely sze rint a he lyes bí tés hez nem fû zõ dik jog ha tás,

nem tu dom el fo gad ni. En nek ki mon dá sa azt je len ti, hogy
va la mennyi ed dig meg je lent he lyes bí tést is így kell ke zel -
ni, hi szen egyik he lyes bí tés olyan, mint a má sik. A he lyes -
bí té sek nagy szá má ra te kin tet tel – a Ma gyar Köz löny ben
ha von ta leg alább egy, de gyak ran négy-öt, sõt több he lyes -
bí tés is meg je le nik – jog bi zony ta lan sá got idéz elõ (nem
egy ér tel mû a szám ta lan he lyes bí tés sel érin tett jog sza bály
pon to san mi lyen tar ta lom mal van ha tály ban; a cím zet ti
kör re hát rá nyos is le het a he lyes bí tés fi gyel men kí vül ha -
gyá sa stb.). A jog ke re sõ kö zön ség szá má ra a jö võ ben nem
lesz egy ér tel mû en el dönt he tõ, mi kor kell a he lyes bí tés ben
fog lal ta kat a jog sza bály ré szé nek te kin te ni, és mi kor nem.

2. A ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze 1. pont já ban meg ál la -
pí tott mu lasz tás sal és az in do ko lás 3. pont já ban ah hoz fû -
zött in do ko lás sal sem tu dok min den ben egyet ér te ni.

A fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint a he lyes bí tés, – amint a
jog sza bály köz zé té te le (pub li ká ci ó ja) is (ami nek a he lyes -
bí tés ré sze) – igaz ga tá si cse lek vés, a hi va ta los lap szer -
kesz tõ sé gé nek tény köz lé se, me lyet a jog ala nyok az Al kot -
mány ere jé nél fog va kö te le sek igaz nak el fo gad ni. En nek
al kal ma zá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a hi va ta los lap ban
köz zé tett szö veg kü lön bö zõ okok ból nem fe lel meg a jog -
al ko tó ha tás kört gya kor ló szerv dön té sé nek, va gyis a jog -
sza bály jog al ko tó ál tal el fo ga dott vál to za tá nak (nyom da -
hi ba). Ek kor a he lyes bí tés, mint a jog sze rû ál la pot hely re -
ál lí tá sa, nem ki fo gá sol ha tó. Ha ez így van, ak kor a ter ve zet 
ál tal ki mon dott mu lasz tás nem áll fenn, mi vel a he lyes bí tés 
ek ként  való ér tel me zé sé bõl kö vet ke zõ en a he lyes bí tés
nem más, mint nyom da hi ba ese tén al kal ma zan dó tech ni -
kai jel le gû cse lek mény, s így a pub li ká ció ré sze. A köz zé -
té tel re vo nat ko zó sza bá lyok pe dig az Al kot mány ból le ve -
zet he tõk, hi szen a pub li ká ci ó val szem ben tá masz tott al -
kot má nyos kö ve tel mény, hogy a jog sza bály pro mul gált
szö ve gé nek a pub li kált szö veg min den ben meg kell hogy
fe lel jen. Bár mi lyen el té rés alkot mány elle nes, így azon nal
ki iga zí tan dó, va gyis ennyi ben a he lyes bí tés al kot má nyos
kö te le zett ség.

A több sé gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott mu lasz tás to váb -
bá azért sem áll fenn, mert a Jat. 57.  § (4) be kez dé se, to -
váb bá 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  szóló
2006. évi LVII. tör vény 30.  § (2) be kez dé se alap ján meg ál -
la pít ha tó, hogy a Ma gyar Köz lönyt a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va tal szer kesz ti, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal te vé keny sé gét
pe dig a mi nisz ter el nök irá nyít ja. Így a jog sza bá lyok ki hir -
de té se vég sõ so ron a mi nisz ter el nök fe le lõs sé ge.

Min den kép pen szük sé ges lett vol na, aho gyan arra már
fen tebb is utal tam, a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já tól al -
kal ma zan dó al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sa,
mely ben az Al kot mány bí ró ság egy ér tel mû en ki fe je zés re
jut tat hat ta vol na, hogy az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl 
kö vet ke zõ en a jog sza bály he lyes bí tés sel tör té nõ ér de mi
meg vál toz ta tá sa alkot mány elle nes, és ez az érin tett jog sza -
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bá lyi ren del ke zés köz jo gi ér vény te len sé gét von ja maga
után. A jog sza bály meg vál toz ta tá sa te hát min den eset ben
jog sza bá lyi for mát igé nyel. A he lyes bí té sek csak a Ma gyar 
Köz löny, vagy a Jat.-ban ne ve sí tett más hi va ta los lap elõ -
ál lí tá sa so rán ke let ke zett saj tó hi bá kat or vo sol hat nak.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a Ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel,
mi sze rint az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé re ala pít va, mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pí tott meg arra
te kin tet tel, hogy az Or szág gyû lés „nem sza bá lyoz ta a jog -
al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény ben (a to váb bi ak ban: 
Jat.) a jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö zei he lyes bí té sé nek mód ját.”

A jog al ko tá si el já rás, a jog al ko tó ha tás kör rel ren del ke -
zõ szer vek nek e ha tás kö rük bõl fa ka dó és an nak meg fe le lõ
jog sza bá lyi for má ban meg je le nõ jog sza bály meg al ko tá sá -
ra irá nyu ló – az Al kot mány ren del ke zé se in, va la mint a Jat.
nor má in ala pu ló – jogi el já rás. E jogi (jog al ko tá si) el já rás
alatt – nyilván valóan – nem csak az új jog sza bály meg al ko -
tá sa, ha nem a ha tá lyos jog sza bály mó do sí tá sá ra (ha tá lyon
kí vül he lye zé sé re) irá nyu ló el já rás is ér ten dõ. A he lyes bí -
tés te hát nem ré sze a jog al ko tás nak, ha nem azon kí vül esõ
„be avat ko zás” a jog sza bály ba. Kö vet ke zés kép pen, nincs
al kot má nyos in do ka a Jat.-ba il lesz te ni erre vo nat ko zó el -
já rást. A he lyes bí tés nek ugyan ak kor van al kot má nyos sá gi
össze füg gé se – s ilyen ér te lem ben egyet ér tek a Ha tá ro zat -
tal – az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel.

2. Az Al kot mány bí ró ság mû kö dé sé nek elsõ évé ben
– mint erre a Ha tá ro zat is utalt – fog lal ko zott az zal a ki ala -
kult gya kor lat tal, mi sze rint a ko di fi ká ci ós té ve dé se ket
– kéz irat hi bá ra hi vat ko zás sal – he lyes bí tés sel or vo sol ták:
„Mind ez sér ti a jog biz ton sá got és a jog al ko tás sza bá lya it, s 
ugyan ak kor ront ja a ko di fi ká ci ós te vé keny ség presz ti -
zsét.” [12/1990. (V. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 160.,
168.]

Az Al kot mány bí ró ság hi vat ko zott ha tá ro za tá ban le szö -
gez te, hogy a he lyes bí tés nem ré sze a jog al ko tás nak: „Az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a jog sza bá lyok he -
lyes bí té sé re ki zá ró lag nyom da hi ba ese tén ke rül het sor...”
(ABH 1990, 168–169.)

3. Ál lás pon tom sze rint az adott ügy kap csán – az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sé re, a jog biz ton ság vé del mé re
hi vat ko zás sal – az Al kot mány bí ró ság nak al kot má nyos kö -
ve tel mény ben kel lett vol na ki mon da nia, hogy a he lyes bí -
tés ki zá ró lag a jog sza bály (ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö ze) nyom dai elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zett hiba (el írás)
ki ja ví tá sá ra szol gál. A jog sza bály tar tal mát érin tõ min den
vál toz ta tás ki zá ró lag jog al ko tá si el já rás út ján, a jog sza bály 
mó do sí tá sá val tör tén het. A Ma gyar Köz löny ben és egyéb
hi va ta los lap ban (Jat. IV. fe je zet) a Köz le mé nyek ro va tá -
ban csak ilyen tar tal mú he lyes bí té sek je len het nek meg.
Min den olyan he lyes bí tés, ami az adott nor ma tar tal mát
érin ti, meg vál toz tat ja – ahogy ezt a Ha tá ro zat is meg ál la -
pít ja – alkot mány elle nes, ah hoz jog ha tás nem fû zõ dik. Az
Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szé ben
meg fo gal ma zott al kot má nyos kö ve tel mény, amely min -
den ki re kö te le zõ [38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 256.; ill. Abtv. 27.  § (2) be kez dés], egy részt a jog al -
ko tót kö te le zi a he lyes bí tés al kot má nyos al kal ma zá sá ra,
más részt fel ha tal maz za a jog al kal ma zót az al kot mány sér tõ 
he lyes bí tés mel lõ zé sé re.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2008. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Köz -
igaz ga tá si Jog egy sé gi Ta ná csa a 2008. már ci us 10. nap -
ján meg tar tott nem nyil vá nos ülé sén a Köz igaz ga tá si Kol -
lé gi um ve ze tõ je ál tal in dít vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:
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A Leg fel sõbb Bí ró ság nak a tár sa dal mi szer ve zet nél,
ala pít vány nál a bank szám la fe let ti ren del ke zés rõl  szóló
3/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro za ta e jog egy sé gi ha tá ro zat
köz zé té te lé tõl nem al kal maz ha tó.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má nak
ve ze tõ je a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1997. évi LXVI. tör vény (a továb biak ban: Bszi.) 31.  § (1)
be kez dés a) pont já ban írt jog kö ré ben a Bszi. 29.  § (1) be -
kez dés a) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát,
és an nak ered mé nye ként a Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga -
tá si Jog egy sé gi Ta ná csa ál tal meg ho zott 3/2005. KJE jog -
egy sé gi ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát in dít vá nyoz ta.

Az in dít vá nyo zó a tár sa dal mi szer ve zet nél, ala pít vány -
nál a bank szám la fe let ti ren del ke zés rõl  szóló 3/2005. KJE
jog egy sé gi ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá nak szük sé ges sé gét
az zal in do kol ta, hogy az an nak alap ját ké pe zõ Ptk. 29.  §
(3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a cég nyil vá nos ság -
ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
2006. évi V. tör vény és egyéb tör vények mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 2007. évi LXI. tör vény (a továb biak ban:
Cmtv.) 30.  § (2) be kez dés i) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez -
te, mely nek kö vet kez té ben a 3/2005. KJE jog egy sé gi ha tá -
ro zat jog alap ját vesz tet te.

II.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je a 3/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat al -
kal ma zá sá nak meg til tá sá ról ren del ke zõ jog egy sé gi ha tá ro -
zat meg ho za ta lá val egyet ér tett.

III.

A 3/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat ér tel mé ben tár sa -
dal mi szer ve zet nél, ala pít vány nál a bank szám la fe let ti ren -
del ke zés hez min den eset ben két kép vi se le ti jog gal fel ru -
há zott sze mély alá írá sa szük sé ges.

A Ptk.-nak – a 3/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat meg -
ho za ta la kor ha tá lyos – 29.  § (3) be kez dé se úgy ren del ke -
zett, hogy a jogi sze mély ne vé ben alá írás ra a jogi sze mély
kép vi se lõ je jo go sult. Ha nem õ az alá író, és jog sza bály a
nyi lat ko zat ér vé nyes sé gé hez írás be li ala kot kí ván, két
kép vi se le ti jog gal fel ru há zott sze mély alá írá sa szük sé ges.
A bank szám la fe lett  való ren del ke zés hez min den eset ben
két kép vi se le ti jog gal fel ru há zott sze mély alá írá sa szük sé -
ges. Jog sza bály et tõl a ren del ke zés tõl el tér het.

A Ptk. 29.  § (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a
Cmtv. 30.  § (2) be kez dé sé nek i) pont ja 2007. évi szep tem -
ber hó 1. nap já tól kez dõ dõ en ha tá lyon kí vül he lyez te. En -
nek kö vet kez té ben a 3/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat
jog alap ját vesz tet te, és meg ha la dot tá vált.

Mind ezek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács az in dít -
vány nak helyt adva úgy fog lalt ál lást, hogy a 3/2005. KJE
jog egy sé gi ha tá ro zat ezen jog egy sé gi ha tá ro zat köz zé té te -
lé tõl nem al kal maz ha tó.

Bu da pest, 2008. már ci us 10.

Dr. Koz ma György s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Bu zin kay Zol tán s. k., Ba u er Já nos né dr. s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Ma da rász Gab ri el la s. k., Dr. Da rák Pé ter s. k.,
bíró bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
12/2008. (MK 46.) IRM

utasítása
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti

és Mûködési Szabályzatáról  szóló 
10/2007. (MK 130.) IRM utasítás módosításáról

1.  §

(1) Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 10/2007. (MK 130.) 
IRM uta sí tás mel lék let (a továb biak ban: mel lék let) 5.  §-a
a kö vet ke zõ o) ponttal egészül ki:

(A mi nisz té ri um alap te vé keny sé ge kö ré be tar to zó fel -
ada to kat lát el:)

„o) a Bün te tõ po li ti kai Fõ osz tály.”

(2) A mel lék let 9.  §-a új (6) be kez dés sel egé szül ki, és a
je len le gi (6) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez dés re változik:

„9.  § (6) A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kárt bün te tõ jo gi 
ügyek ben a Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je,
bün te tõ po li ti kai ügyek ben a Bün te tõ po li ti kai Fõosztály
vezetõje helyettesíti.”

(3) A mel lék let a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kár ko or di nál ja

az új Bün te tõ Tör vény könyv elõ ké szí té sét.”
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(4) A mel lék let 1. szá mú füg ge lé ke a kö vet ke zõ 8. pont -
tal egé szül ki:

„8. A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egységek

8.1. Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
8.2. Bün te tõ po li ti kai Fõ osz tály”

(5) Az SZMSZ mel lék let 2. szá mú füg ge lé ke a kö vet ke -
zõ 8. pont tal egé szül ki:

„8. A BÜNTETÕPOLTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó 
szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba har minc öt fõ tar to zik.
Az e szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi -
se lõk ré szé re a szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó,
fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk szá -
má nak 8%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai fõ -
ta nács adói, il let ve 12%-a egész részének megfelelõ számú
szakmai tanácsadói cím adományozására van lehetõség.

A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam -
tit kár vagy osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze -
mély ve ze ti.

8.1. Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Bün te tõ jo gi Ko -
di fi ká ci ós Osz tály ra, a Bün te tõ el já rá si és Bün te tés-vég re -
haj tá si Jogi Kodifikációs Osztályra tagozódik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a bün te tõ anya gi jog ról,
b) a bün te tõ el já rá si jog ról,
c) a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról,
d) a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl,
e) a sza bály sér té si jog ról,
f) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról,
g) a bûn jel ke ze lés rõl,
h) tör vényi szin ten a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl

szó ló jog sza bá lyok és – a h) pont ban meg ha tá ro zott tárgy -
kör ki vé te lé vel – az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa so -
rán – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi

a) a hon vé de lem rõl,
b) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés rõl,
c) a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség rõl,
d) a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály elõ ze tesen vé le mé nye zi a Ren dé sze ti
Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály ál tal elõ ké szí tett jog sza bá lyok és
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ter ve ze tét.

E. Egyéb fel ada tok
a) Részt vesz az OECD Kor rup ció El le ni Mun ka cso -

port já nak (Bri be ry Wor king Gro up) mun ká já ban, ko or di -

nál ja az OECD kül föl di hi va ta los sze mély meg vesz te ge té -
se el le ni küz de lem rõl  szóló egyez mé nyé nek vég re haj tá sá -
val kap cso la tos or szág ér té ke lé se ket.

b) Részt vesz az Eu ró pa Ta nács Kor rup ció el le ni Ál la -
mok Cso port ja (GRECO) mun ká já ban, ko or di nál ja az
 Európa Ta nács kor rup ció el le ni küz de lem mel kap cso la tos
egyez mé nyei és aján lá sai vég re haj tá sá val kap cso la tos or -
szág ér té ke lé se ket.

c) Kép vi se li a mi nisz té ri u mot a Ká bí tó szer ügyi Ko or -
di ná ci ós Bi zott ság ban.

d) Át ve szi és elem zi az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la ál tal gyûj tött és fel dol go zott, a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tást érin tõ bí ró sá gi ügy for gal mi sta tisz ti -
kai ada to kat, va la mint a jog erõ sen be fe je zett bün te tõ
ügyek vád lot ta i ról ké szült ada to kat, vé le mé nye zi a fõ osz -
tály ügy kö rét érin tõ kér dé sek ben a sta tisz ti kai adat szol gál -
ta tás sal kap cso la tos jog sza bá lyok ter ve ze te it.

8.2. Bün te tõ po li ti kai Fõ osz tály

A Fõ osz tály a Bûn meg elõ zé si Osz tály ra, va la mint a Sta -
tisz ti kai és Elem zõ Osz tály ra tagozódik.

E. Egyéb fel ada tok

a) El lát ja a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á -
ja vég re haj tá sá nak ko or di ná ci ó ját, il let ve az Or szá gos
Bûn meg elõ zé si Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it.

b) Ki dol goz za a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti
stra té gi á ja vég re haj tá sá ra szol gá ló cse lek vé si prog ra mot,
va la mint az an nak vég re haj tá sá ról  szóló jelentést.

c) Elõ se gí ti a tár sa dal mi bûn meg elõ zés ha zai és kül föl -
di leg jobb gya kor la ta i nak terjesztését.

d) El lát ja a pá lyáz ta tá si, mo ni to ro zá si, ér té ke lé si fel -
ada to kat a tár sa dal mi bûn meg elõ zés tárgy kö ré ben.

e) El lát ja a Rend õr ség, a ren dé sze ti ok ta tá si in téz mé -
nyek, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la, a Rend vé del mi Szer vek Vé -
del mi Szol gá la ta bûn meg elõ zé si mun ká já nak ko or di ná lá -
sát, szak irá nyí tá sát, kü lö nös te kin tet tel a tár sa dal mi bûn -
meg elõ zés nem ze ti stra té gi á já ra. Se gí ti az Or szá gos Bûn -
meg elõ zé si Bi zott ság szak mai is me re te i nek hasz no sí tá sát
a ren dé sze ti ok ta tás ban és a képzésekben.

f) Részt vesz az ENSZ Bûn meg elõ zé si Bi zott ság, a
Nem zet kö zi Bûn meg elõ zé si Köz pont és az Eu ró pai Vá ros -
biz ton sá gi Fó rum mun ká já ban.

g) Az Eu ró pai Bûn meg elõ zé si Há ló zat nem ze ti kap -
cso lat tar tó pont ja.

h) A bün te tõ po li ti ka elvi meg ala po zá sá ra szol gá ló elõ -
ter jesz téseket ké szít.

i) Ko or di nál ja a szer ve ze ti egy sé gek, a mi nisz ter irá -
nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó rend vé del mi szer vek
sta tisz ti kai te vé keny sé gét. Ja vas la tot ké szít a sta tisz ti kai
adat gyûj tés és -szol gál ta tás re form já nak elõ ké szí té sé re és
vég re haj tá sá ra.
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j) Ko or di nál ja a hi va ta li egy sé gek, mi nisz té ri u mi szer -
vek és ön ál ló rend vé del mi szer vek sta tisz ti kai te vé keny sé -
gét; fe le lõs az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog -
ram ban (OSAP) elõ írt adat szol gál ta tá sok, így kü lö nö sen a
köz le ke dés ren dé sze ti sta tisz ti ka, a köz rend vé del mi sza -
bály sér té si sta tisz ti ka, a rend õrségi sza bály sér té si ügy for -
gal mi sta tisz ti ka, a bûn ügyi ügy for gal mi sta tisz ti ka, az
egy sé ges rend õrségi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka, a
sze mély- és jár mû for gal mi sta tisz ti ka elõ ké szí té sé ért, mû -
köd te té sé ért, il let ve teljesítéséért.

k) Kép vi se li a tár cát az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács -
ban, el lát ja a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott fel ada to kat, fo gad ja a hoz zá ér ke zõ sta tisz ti kai je len -
té se ket és fel ké rés re azok ból ada to kat szol gál tat más szer -
ve ze ti egy sé gek ré szé re.

l) Részt vesz a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság
és a Nép egész ség ügyi Tár ca kö zi Bi zott ság mun ká já ban.”

2.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) A mel lék let 2. szá mú füg ge lék 3. pont já ban a „száz -
öt ven négy fõ” szö veg rész he lyé be a „száz har minc há rom
fõ” szö veg, 2. szá mú füg ge lék 7. pont já ban a „hat van egy
fõ” szö veg rész he lyé be a „negyvenhét fõ” szöveg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti a mel lék let 8.  § (3) be kez dé se, 1. szá -
mú füg ge lék 3.3. pont ja, 2. szá mú füg ge lék 3.3. pont ja,
2. szá mú füg ge lék 7.1. pont já ban az „a Meg elõ zé si és Sta -
tisz ti kai Osz tály ra,” szö veg rész, 2. szá mú füg ge lék
7.1. B. pont e)–i) al pont ja, 2. szá mú füg ge lék 7.1. E. pont
e)–l) al pont ja, 2. szá mú füg ge lék 7.2. A. pont h) alpontja.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Sze mély ügyi hírek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611
Ál lás pá lyá za tok

A Ma gyar Ál lam kincs tár Köz pont ja pá lyá za tot hir det mû sza -

ki fenn tar tá si, fej lesz té si mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . 1611

A Ma gyar Ál lam kincs tár Köz pont ja pá lyá za tot hir det Fe je -

ze ti fõ osz tá lyá nak fe je ze ti re fe ren si mun ka kö re i nek be töl -

té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612

A Ma gyar Ál lam kincs tár Köz pont ja pá lyá za tot hir det épí tész

le bo nyo lí tó/pro jekt fe le lõs mun ka kör be töl té sé re . . . . . . 1612

A Ma gyar Ál lam kincs tár Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga pá lyá za tot hir det csa lád tá mo ga tá si szám fej -

tõ mun ka kö rök be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613

A Ma gyar Ál lam kincs tár Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga pá lyá za tot hir det bér szám fej té si ügy in té zõ

mun ka kö rök be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614

A Ma gyar Ál lam kincs tár Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga pá lyá za tot hir det ügy irat ke ze lõ mun ka kö -

rök be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614

A Ma gyar Ál lam kincs tár Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó -

sága pá lyá za tot hir det el len õr zé si re fe rens mun ka kör

betölté sére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Mû sza ki és El lá tá si

fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki pénz ügyi elõ adói mun ka kör be -

töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III.,

La dik u. 2–6.) pá lyá za tot hir det köz te rü let-fel ügye lõ mun -

ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616

A Gö döl lõi Kör ze ti Föld hi va tal (Gö döl lõ, Ady End re sé -

tány 60.) pá lyá za tot hir det in gat lan-nyil ván tar tá si ügy in -

té zõ mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1617

Fót Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot 

ír ki jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . 1617

Deszk Köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak

jegy zõ je pá lyá za tot hir det adó ügyi-igaz ga tá si mun ka kör

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618

Ász ár köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det szo ci á lis, va la mint

sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás-ügy in té zõi ál lás be -

töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618

Sza da köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det Sza da Köz ség Pol -

gár mes te ri Hi va ta lá ban igaz ga tá si elõ adó mun ka kör be -

töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619

Vá sá ros na mény Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá -

za tot hir det gaz dál ko dá si ügy in té zõi ál lás hely be töl té sé re 1619

Magy Köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det a meg üre se -

dõ jegy zõi ál lás hely re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1620

Tá pi ó ság Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . 1621

Za la ko már Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás hely be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te pá -

lyá za tot hir det az  ÁNTSZ Bu da pest X–XVII. Ke rü le ti

 Intézete ke rü le ti tisz ti fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra 1621

Ba la ton fûz fõ Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . 1622

Bu da ka lász Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -

tü le te pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . 1623

Ci bak há za Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -

ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det gaz dál ko dá si-pénz ügyi

mun ka kör el lá tá sá ra Ci bak há za Nagy köz sé gi Ön kor -

mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak ci bak há zi iro dá já ba 1623

Ci bak há za Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -

ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det gaz dál ko dá si mun ka kör 

el lá tá sá ra Ci bak há za Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Pol -

gár mes te ri Hi va ta lá nak ci bak há zi iro dá já ba. . . . . . . . . . 1624

Ci bak há za Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -

ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det adó ügyi mun ka kör el lá -

tá sá ra Ci bak há za Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár -

mes te ri Hi va ta lá nak ci bak há zi iro dá já ba . . . . . . . . . . . . 1624

Ci bak há za Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -

ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det adó ügyi mun ka kör el lá -

tá sá ra Ci bak há za Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár -

mes te ri Hi va ta lá nak nagy ré vi iro dá já ba . . . . . . . . . . . . 1625

Ci bak há za Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -

ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det mû sza ki mun ka kör el -

lá tá sá ra Ci bak há za Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár -

mes te ri Hi va ta lá nak nagy ré vi iro dá já ba . . . . . . . . . . . . 1625

Ci bak há za Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -

ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det bel ügyi igaz ga tá si mun -

ka kör el lá tá sá ra Ci bak há za Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak nagy ré vi iro dá já ba. . . . . . . . 1626

Gel lén há za, Gom bos szeg, Ibor fia, Lic kó va da mos, Nagy len -

gyel, Or mánd lak és Pet ri ke resz túr köz sé gek kör jegy zõ je

pá lyá za tot hir det igaz ga tá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té -

sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1626
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Gel lén há za, Gom bos szeg, Ibor fia, Lic kó va da mos, Nagy len -

gyel, Or mánd lak és Pet ri ke resz túr köz sé gek kör jegy zõ je

pá lyá za tot hir det el sõ fo kú épí tés ügyi-mû sza ki ügy in té zõi

mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627

Jász fény sza ru Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot 

hir det mû sza ki ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . 1628

Kis kõ rös vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det ügy in té zõi mun ka -

kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628

Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir -

det épí tés ha tó sá gi-mû sza ki ügy in té zõi ál lás be töl té sé re . 1629

Kon do ros Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá -

za tot hir det (ha tá ro zott ide jû al kal ma zás sal) pénz ügyi osz -

tály ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629

Lak–Iro ta–Sza ká csi Köz sé gek Kör jegy zõ sé gé nek kör jegy -

zõ je pá lyá za tot hir det gaz dál ko dá si elõ adó mun ka kör be -

töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630

Me zõ csát Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tala pá -

lyá za tot hir det a Pol gár mes te ri Hi va tal pénz ügyi osz tá lyá -

ra osz tály ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . 1630

Mi kó há za, Al só reg mec, Fel sõ reg mec, Vily vi tány ön kor -

mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek al -

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631

Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes -

te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 1 fõ kis tér sé gi szo ci á lis fel -

ada tok el lá tá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632

Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . 1632

Nagy lózs Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . 1632

Osz kó Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és

Olasz fa Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det kör jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . 1633

Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -

va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det adó el len õr mun ka kör 

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634

Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -

va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det adó ügyi elõ adó mun -

ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634

Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -

va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det bi zott sá gi ügy in té zõi

mun ka kö rök be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635

Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -

va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det épí tés ha tó sá gi ügy in -

té zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636

Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -

va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det gond nok sá gi ügy in -

té zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636

Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -

va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det ka bi net-ügy in té zõi

mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1637

Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi -

va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det ok ta tá si és kul tu rá lis

in téz mé nyi re fe rens mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . 1638
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

Gulyásné dr. Birinyi Ildikót a Hajdú-Bihar Megyei Fõ-
ügyészségre osztályvezetõ ügyésznek,

dr. Fejes Zoltánné mb. fõvárosi fõügyészségi csoport-
vezetõ ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyész-
nek;

dr. Jagusztin Tamás budaörsi,
dr. Kajtár Éva Adél szentesi városi ügyészségi titkárt,
dr. Maraffai Tamás pestvidéki nyomozó ügyészségi

titkárt,
dr. Szabó Orsolya budaörsi,
dr. Wiedemann János ráckevei városi ügyészségi titkárt

szolgálati helyükön ügyésznek;
dr. Erdõs Anita Zsuzsanna, dr. Rákosfalvi Rita Bettina

kaposvári nyomozó ügyészségi nyomozókat szolgálati he-
lyükön titkárnak.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Rózsa Zsolt budakörnyéki ügyészségi csoportvezetõ
ügyész, mb. Pest megyei fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészt a Pest Megyei Fõügyészséghez, egyidejûleg kine-
vezte osztályvezetõ ügyésznek,

dr. Fürcht Pál Zsolt fõvárosi fõügyészségi ügyész, mb.
budapesti nyomozó ügyészségi vezetõhelyettes ügyészt a
Budapesti Nyomozó Ügyészséghez, egyidejûleg kinevez-
te vezetõhelyettes ügyésznek,

dr. Pojnár Petra budakörnyéki ügyészségi titkárt a
Budaörsi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyésznek.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Futó Sándor békéscsabai városi ügyészségi ügyészt
a Békés Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi
munkakörbe.

A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte

dr. Kádár Ernõ kiskunfélegyházi városi ügyészségi tit-
kárt a Kecskeméti Városi Ügyészségre.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyész áthelyezte

dr. Szûcs Dóra Georgina mezõtúri városi ügyészségi
titkárt a Szolnoki Nyomozó Ügyészséghez.

Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

Szabóné dr. Nemes Mária dombóvári városi ügyészségi
ügyészt szolgálati helyén a vezetõ ügyészi munkakör ellá-
tásával.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Paral Lászlóné címzetes fõügyészségi ügyész, oros-
házi városi vezetõ ügyésznek 2008. február 16. napjával,

dr. Prechlik Lajos központi nyomozó fõügyészségi
ügyésznek 2008. január 15. napjával.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

mûszaki fenntartási, fejlesztési munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett (lehetõleg gépész) szakképzettség,
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– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel),
– épületek üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
– nagy munkabírás, szorgalom,
– jó kommunikációs készség.

Ellátandó munkaköri feladatok:
A Kincstár kezelésében lévõ ingatlanok, épületgépésze-

ti berendezések (gázkazánok, légtechnikai berendezések,
egyéb hûtõ-fûtõ berendezések, felvonók, épületfelügyeleti
rendszerek stb.) üzemeltetésével kapcsolatos feladatok el-
látása.

Munkavégzés helye:
Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. március 31-éig

kérjük „Mûszaki fenntartási, fejlesztési feladatkör” jeligé-
re az alábbi postacímekre megküldeni: Központ: 1054 Bu-
dapest, Hold u. 4., Humánpolitikai fõosztály.

Felvilágosítást ad: Parrag Dénes, tel.: 327-3424.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-

tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

Fejezeti fõosztályának
fejezeti referensi munkaköreinek betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfo-

kú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú költségvetési, pénzügyi szakképesítés,

– költségvetési tervezéssel, gazdálkodással kapcsola-
tos jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása,

– magas szintû felhasználói számítógépes ismeretek.

Elõnyt jelent:
– minisztériumnál vagy egyéb központi költségvetési

szervnél szerzett szakirányú gyakorlat,
– ECDL-vizsga.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a fejezetek és intézményeik elõirányzat-nyilvántartá-

sához és kincstári gazdálkodásához fûzõdõ feladatok ellá-
tása, elemzõ anyagok összeállítása,

– a hálózaton mûködõ rendszerek üzemeltetése,
– adatállományok átvétele, átadása, rendszerezése, bel-

sõ nyilvántartások, táblázatok szerkesztése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik

A pályázati anyagokat

2008. március 31-éig

a Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztályára kér-
jük megküldeni „Fejezeti referens” jeligére. Postacím:
Magyar Államkincstár 1909 Budapest.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására 2008. április 15-éig kerül sor, az álláshely a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat
Várfalvi Istvánné fõosztályvezetõ [tel.: 06 (1) 327-3519]
nyújt.

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

építész lebonyolító/projektfelelõs munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-
ban szerzett szakképzettség (építész- vagy építõmérnök),

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel), költségvetés-készítõ programok kezelése,

– érvényes mûszaki ellenõri jogosultság,
– személygépkocsi-vezetõi gyakorlat, mobilitás,
– határozott, dinamikus személyiség.

Elõnyt jelent:
– közbeszerzési eljárásokban szerzett tapasztalat,
– közigazgatási szakvizsga megléte.

Ellátandó munkaköri feladatok:
Építési, beruházási és karbantartási feladatok önálló bo-

nyolítása (mûszaki elõkészítés, közbeszerzési eljárás kere-
tében a szakági kiírások elkészítése és a beérkezett ajánla-
tok kiértékelése, közremûködés a szerzõdéskötésben, ter-
veztetés, helyszíni mûszaki felügyelet és átvétel, pénzügyi
követés) a megyeszékhelyeken fekvõ ingatlanállomá-
nyunkra kiterjedõen.

Munkavégzés helye:
Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. március 31-éig

kérjük „Építész lebonyolító/projektfelelõs” jeligére az
alábbi postacímekre megküldeni: Központ: 1054 Buda-
pest, Hold u. 4., Humánpolitikai fõosztály.

Felvilágosítást ad: Szittay Zsuzsa, tel.: 327-3489.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazda-

sági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-
behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számí-
tástechnikai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– családtámogatási kifizetõhelyi szakmai tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családtámogatási ellátások megállapítására, módo-

sítására benyújtott igények (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támo-
gatás) elbírálása a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

– A megállapított ellátások számfejtésre elõkészítése.

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. március 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
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sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és társadalombiztosítási ügy-

intézõi szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– bér- és tb-ügyintézõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– bérszámfejtési feladatok,
– társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok,
– családtámogatási kifizetõhelyi feladatok.

Munkavégzés helye:
Budapest XI., Bartók Béla út 120–122.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. március 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
ügyiratkezelõ munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– közgazdasági szakképzettség vagy más középiskolai

végzettség esetén iratkezelõ, ügyvitelszervezõ, könyvtá-
ros asszisztens, számítástechnikai szakképesítés, ügyvi-
teli, társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi, sze-
mélyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási és ügyirat-kezelési területen szerzett

gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A jogszabályoknak, és a belsõ szabályzatok és utasí-

tásokban foglaltaknak megfelelõen az Igazgatóság ügy-
irat-kezelési feladatainak (iktatás, postázás, iratrendezés)
ellátása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítéseket igazoló okmá-

nyok másolatát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság, Eger, Telekessy
út 2.
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A pályázati anyagokat

2008. március 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. április 11-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ ad felvilágosítást,
telefon: 06 (32) 620-134.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfo-

kú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okle-
veles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõr-
zési szakértõ,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi gazdálkodási, ellenõr-
zési gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylé-

sével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgá-
lati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a tá-
mogatási összegek jogosságának vizsgálata.

– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézmé-
nyeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és fel-
használásának helyszíni ellenõrzése.

A munkavégzés helye: Békéscsaba, Kecskemét.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló doku-
mentumok fénymásolatát,

– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db arcfényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. március 28-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóságra. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. április 15-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írásban
értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad Herczeg Józsefné a (76) 416-871-es telefonszámon.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Mûszaki és Ellátási fõosztálya

pályázatot ír ki
pénzügyi elõadói munkakör betöltésére

Feladat:
– a fõosztály éves költségvetési tervének elõkészítésé-

ben való részvétel, valamint az elõzõ évi tényszámok
elemzése,

– a fõosztály pénzügyi elõirányzat felhasználásának fo-
lyamatos figyelemmel kísérése,

– a beérkezõ számlák és megrendelések nyomon köve-
tése, továbbítása a Pénzügyi fõosztály felé,

– a szakmailag igazolt számlák ügyviteli nyilvántartási
rendszerben történõ rögzítése, a KIR-rendszerben történõ
iktatása,
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– napi kapcsolattartás a szakmai ügyintézõkkel, infor-
máció biztosítása a szakfeladatokat érintõ elõirányzatok
felhasználásáról, a rendelkezésre álló szabad kiadási elõ-
irányzatokról.

Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú végzettség,
– legalább 3 éves pénzügy területen szerzett gyakorlat,
– költségvetési gyakorlat elõnyt jelent,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat pénzügyi elõadói mun-
kakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Ladik u. 2–6.)

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.

A feladatkör meghatározása:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vényben és az Intézmény alapító okiratában meghatározott
közterület-felügyelõi feladat- és hatáskörök ellátása.

A közterületek jogszerû használatának, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály
által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

Közremûködés az épített- és a természeti környezet védel-
mében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkor-
mányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében. A fenti tör-
vényben meghatározott egyéb feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/13. pontja szerinti középiskolai végzettség: rendészeti,
vagy rendõr szakközépiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés; középiskolai végzett-
ség és közterület-felügyelõi vizsga.

Az alkalmazás további feltétele: egészségügyi, fizikai
és pszichikai alkalmasság orvosi igazolása a 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendeletében foglaltak
szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététe-
létõl számított 10. napig lehet benyújtani Budapest
III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Mun-
kaügyi irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borí-
tékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Lalák Ferenc igazgatóhelyettestõl a 453-2618-as tele-
fonszámon.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázatok elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.
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A Gödöllõi Körzeti Földhivatal
(Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.)

pályázatot hirdet
ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ munkakör

betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.

Feladatkör meghatározása:
– Az ingatlan-nyilvántartási beadványok (kérelemre,

hivatalból indult eljárások) alapján a változások folyama-
tos átvezetése a munkarészeken a vonatkozó jogszabályok
és felügyeleti intézkedések alapján.

– Az ingatlan-nyilvántartás munkarészeirõl adatszol-
gáltatás.

– A földtörvény, a szövetkezeti törvény, az átmeneti
törvény, az átalakulási és önkormányzati, továbbá az álla-
mi vagyonkezeléssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartást
érintõ feladatok ellátása.

– A 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet szabályai, vala-
mint a 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a részarány
földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetésének földhivatali végrehajtása. A 10. § szerint so-
ronkívüli ingatlan-nyilvántartási bejegyzés.

Munkavégzés helye: Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntet-

len elõélet.
– Képesítési követelmény: egyetemi szintû jogász, fõ-

iskolai szintû ingatlan-nyilvántartási szervezõ szakkép-
zettség.

– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés meglé-
te, vagy legalább felhasználói szintû ismeret, gyakorlat,
jártasság.

– Egészségügyi alkalmasság.

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:

– A közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés.

– Bármely földhivatalnál ingatlan-nyilvántartási ügy-
intézõi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazo-
lása.

Illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Földhivatal belsõ szabályzatai alapján történik.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek.

A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban a Gödöllõi Körzeti Földhi-
vatal vezetõjéhez – „Pályázat ingatlan-nyilvántartási ügy-
intézõ állásra” megjelöléssel kell benyújtani. Cím: 2100
Gödöllõ, Ady Endre sétány 60. Tel.: (28) 514-315/103-as
mellék.

Az elbírálás módja: a pályázati határidõ lejártát követõ
15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gya-
korlója egy háromtagú elõkészítõ bizottság véleményének
figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követõ 8 na-
pon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.

Fót Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser-
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– több év jegyzõi munkakörben eltöltött gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (az
eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvé-
telkor köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai, vezetési elképzeléseit,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagba való

betekintéshez (a polgármesteri hivatal szakszervezeti
alapszervezete részére).

A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához kell benyújtani „Jegyzõi pályázat” megjelö-
léssel (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

A pályázatok beérkezési határideje:

2008. április 30.

A beérkezett pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság bontja fel, a pályázók meghallgatása
után véleményezi, és a polgármester terjeszti a képvi-
selõ-testület elé.

A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezési ha-
táridõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Bartos Sándor alpolgármestertõl a (27) 535-365-ös
telefonszámon.

Deszk Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi-igazgatási munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: adóügyi feladatokban való közre-
mûködés, és fõként az iktatási és az üzletek mûködésével
kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rende-

let 1. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat.

Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. elõírásai szerint történik.

A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10 napon belül.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõ
lejártát követõen Deszk község jegyzõje – a polgármester
egyetértésével – dönt.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot Deszk község jegyzõje részére kell be-

nyújtani postai úton az alábbi címre: 6772 Deszk, Tempfli
tér 7. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a (62)
571-580-as telefonszámon.

Ászár község jegyzõje
pályázatot hirdet

szociális, valamint személyiadat-
és lakcímnyilvántartás-ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség.

A pályázó legyen empatikus, rendelkezzen számítás-
technikai felhasználói ismeretekkel (Word, Excel), vala-
mint ászári intézményben dolgozók, helyismerettel ren-
delkezõk elõnyben részesülnek.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. szerint.
A pályázathoz szakmai önéletrajzot és az iskolai vég-

zettséget igazoló dokumentumok másolatát, valamint er-
kölcsi bizonyítványt kell csatolni.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

A pályázatot Ászár község jegyzõjéhez 2881 Ászár,
Kossuth Lajos utca 16. címre kell benyújtani a Hivatalos
Értesítõben történt megjelenést követõ 15 napon belül.

A pályázatot a pályázati határidõt követõ 10 napon belül
elbíráljuk.
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Szada község jegyzõje
pályázatot hirdet

Szada Község Polgármesteri Hivatalában
igazgatási elõadó munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2111 Szada, Dózsa
György út 88.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: ke-
reskedelmi igazgatás, szociális ügyek, jegyzõi hatáskörbe
tartozó gyámhatósági ügyek, szabálysértési ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, emelt szintû szakképe-

sítés,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– fõiskolai, államigazgatási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat

– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettségrõl szóló okmányok másolata.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A munkakör betöltésének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 1. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Felber Lászlóné nyújt a (28) 503-065/17-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Szada Község Polgármes-

teri Hivatal címére történõ megküldésével (2111 Szada,
Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 233/2008,
valamint a munkakör megnevezését: igazgatási elõadó,
vagy

– elektronikus úton Felber Lászlóné részére a felber@
szada.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hivatalos Értesítõ – 2008. március 17–21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szada.hu honlapon szerezhet.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodási ügyintézõi álláshely betöltésére

A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve a pénzügyi és gazdálko-
dási iroda gazdálkodási ügyintézõi munkaköre ellátása
– 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõ-
ben való foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.

Ellátandó feladat: az önkormányzat és költségvetési
szervei költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátása,
az abban való részvétel, illetve az önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló épületek bérletével kapcsola-
tos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: a 9/1995. (II. 3.) Korm. ren-

delet 1. számú melléklet II. 2. pontjának az I. besorolási
osztályára elõírtak szerint,

– önkormányzati költségvetési gazdálkodás területén
eltöltött legalább 2 év gyakorlati idõ,

– egészségügyi alkalmasság.
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A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:

– az elõírt képesítési követelmények közül a közgazda-
sági felsõoktatásban szerzett szakképzettség megléte, illet-
ve felsõfokú végzettség mellett pénzügyi, számviteli felsõ-
fokú szakképzettség megléte,

– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,

– az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénz-
ügyi igazgatás, ingatlangazdálkodás területén eltöltött na-
gyobb gyakorlati idõ, illetve a szakterületen szerzett na-
gyobb gyakorlat, szakmai tapasztalat,

– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés meglé-
te, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakor-
lat, jártasság.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellá-

tott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ

egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),

– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az álláshely betölthetõ: az eredményes elbírálást kö-
vetõ naptól.

Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatá-
lyos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rende-
let, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.

Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevez-
hetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a ki-
nevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.

A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyon-
nyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének
vállalása.

A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címez-
ve (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.) a pályázati
kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében tör-
tént közzétételét követõ 15 napon belül. A borítékon fel
kell tüntetni: „Gazdálkodási ügyintézõi álláshely pályá-
zata”.

A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra a
benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájé-
koztat.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.

További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es te-
lefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

Magy Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

a megüresedõ jegyzõi álláshelyre

Képesítési elõírások:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

képesítés, vagy
– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi

képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte nem fel-

tétel, ez alól a képviselõ-testület a pályázót 1 évre mente-
sítheti,

– kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– erkölcsi bizonyítványt,
– a település igazgatásával, a képviselõ-testület mûkö-

désével kapcsolatos elképzeléseit, az általa irányított hiva-
tal mûködési feltételeire vonatkozó terveit.

További információk:
Az álláshely a pályázat eredményes elbírálását követõ

hónap 1. napjától betölthetõ.
Szolgálati lakás nem biztosított.
Bérezés a hatályos Ktv. szerint.

A pályázat benyújtása, elbírálása:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 3.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.

A pályázat benyújtása: ajánlott küldeményként Magy
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 4556
Magy, Hõsök tere 4. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”.

További információ Czirják István polgármestertõl kér-
hetõ személyesen vagy a (42) 246-505-ös telefonszámon.
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Tápióság Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi doktori képesítés

vagy igazgatásszervezõi képesítés vagy az Országos Köz-
igazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által adott
mentesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okirato-

kat, vagy azok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– nyilatkozatot a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen

történõ tárgyalhatóságához.

A képviselõ-testület a közigazgatási gyakorlati idõt
csökkentheti vagy elengedheti és a szakvizsga alól felmen-
tést adhat, ha a pályázó azt a kinevezéstõl számított egy
éven belül megszerzi.

Az aljegyzõ feladata: amivel a jegyzõ megbízza, és a
jegyzõ helyettesítése gyes idejére.

A kinevezésrõl a képviselõ-testület – a jegyzõ javasla-
tára – a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõen
rendes ülésen dönt.

A kinevezés 3 hónap próbaidõ kikötésével, határozatlan
idõre szól, az álláshely az elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A nyertes pályázó kérésére önkormányzati bérlakást tu-
dunk biztosítani.

A pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton:
a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. már-
cius 3.) számított 30 napon belül. Cím: Tápióság Község
Önkormányzata, 2253 Tápióság, Bicskei u. 3. A pályáza-
tot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

Érdeklõdni személyesen vagy telefonon a jegyzõnél le-
het, tel.: 06 (29) 465-575, 06 (29) 465-667.

Zalakomár Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi ké-

pesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– önéletrajzot,
– képzettséget és szakvizsgát igazoló okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Zalakomár Község Képviselõ-testületének a jegyzõi ál-
lás betöltésére kiírt pályázatban a feltüntetett pályázati
feltételek mellett benyújthatja pályázatát az is, aki okleve-
les közigazgatási menedzser szakképesítéssel rendelkezik.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és önkormányzati
rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. március 3.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására megadott határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól.
A pályázatot zárt borítékban, Zalakomár község polgár-

mesterének címezve, a Polgármesteri Hivatal címére
(8751 Zalakomár, Tavasz u. 13., Varga Miklós polgármes-
ter) kell benyújtani „Pályázat jegyzõi állásra” felirattal el-
látva.

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Budapest X–XVII. Kerületi Intézete
kerületi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

köztisztviselõi kinevezéssel és a Ktv. 31. § (10) bekezdése
szerint 6 évre szóló határozott idejû vezetõi megbízással az
alábbiak szerint:

Feladat: az ÁNTSZ Budapest X–XVII. Kerületi Intéze-
te kerületi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egészség-
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ügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi
XI. törvényben, valamint a 362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt megje-
lenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.
A pályázatokat dr. Csaba Károly mb. regionális tiszti fõ-

orvosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Re-
gionális Intézetébe (1138 Budapest, Váci út 174. ) kérjük
megküldeni.

Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése
és a 10. §-a alapján tölthetõ be.

Ellátandó feladat: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (2)–(3) bekezdésében foglalt
feladatok.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján mentesség,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

A jegyzõ az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyi-
latkozat-tételre köteles.

Elõnyt jelent:
– körzetközponti településen szerzett jegyzõi vagy ön-

kormányzati igazgatási vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– a település és térségének ismerete.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok hite-

les másolatát,
– vezetõi programot,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyi-

latkozatot.
Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései sze-
rint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálója: Balatonfûzfõ Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés. Az állás a pályá-
zat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hathavi próbaidõ
kikötésével.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, 1 példány-
ban kell benyújtani a következõ címre: Balatonfûzfõ város
polgármestere, 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1. A boríté-
kon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázati benyújtás egyben hozzájárulás-megadásnak
minõsül az arra jogosultnak a teljes pályázati anyagba tör-
ténõ betekintésre.
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A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás betöltésével kapcsolatos, a vezetõi program el-
készítéséhez szükséges információkért keresse Balaton-
fûzfõ város polgármesterét a 06 (88) 596-920-as telefon-
számon.

A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést
kapnak.

Budakalász Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hi-

telesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési

elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve
hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt ülésen történõ tár-
gyalásához.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelentenek:
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási

gyakorlat,
– idegennyelv-tudás,
– személygépkocsi-vezetõi engedély.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – hatá-
rozatlan idõre szól.

Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje, helye: a pályázat
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. már-
cius 17.) követõ 15. nap, Budakalász Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete részére címezve (2011
Budakalász, Petõfi tér 1.), zárt borítékban. A borítékra kér-
jük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtásá-
ra elõírt határidõt követõ ülésén bírálja el.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Parlagi

Endre polgármestertõl, tel.: 06 (26) 342-391, 06 (70)
456-6957.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gazdálkodási-pénzügyi munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának cibakházi irodájába

Az ellátandó feladatok: könyvelõi, kontírozói felada-
tok, vagyongazdálkodással összefüggõ feladatok, nyilván-
tartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági
elemzõ és szakstatisztikus ügyintézõ, banki ügyintézõ
szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves

pénzügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés,
– helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.

A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot „Pályázat gazdálkodási-pénzügyi munka-
körre” jeligével ellátott, zárt borítékban kell benyújtani:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje,
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gazdálkodási munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának cibakházi irodájába

Az ellátandó feladatok: fõkönyvi rendszer üzemeltetése
(belsõ ellenõri feladatok, részt vesz az intézmények költ-
ségvetésében, az önkormányzati költségvetés összeállítá-
sában, a beszámoló összeállításában, a költségvetési elõ-
irányzatok módosításában, számviteli rend kialakítása, és
a számlarend elkészítése).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú egyetemi vagy fõiskolai szintû pénzügyi,

számviteli végzettség,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– helyismeret,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénz-

ügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-
latát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ

kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szabályai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot „Pályázat gazdálkodási munkakörre” jel-
igével ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza
Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibak-
háza, Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának cibakházi irodájába

Az ellátandó feladatok: helyi adókkal kapcsolatos fel-
adatok, nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági
elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, szá-
mítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
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– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénz-
ügyi, számviteli gyakorlat,

– mérlegképes könyvelõ képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör 2008. április 15. napjától tölthetõ be.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ

kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szabályai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának nagyrévi irodájába

Az ellátandó feladatok: helyi adókkal kapcsolatos fel-
adatok, nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági
elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, szá-
mítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénz-

ügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör napi 6 órás részmunkaidõs foglalkoztatás-
sal tölthetõ be, elbírálást követõen azonnal.

A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.

A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
mûszaki munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának nagyrévi irodájába

Az ellátandó feladatok: mûszaki ügyekkel, beruházás-
sal, településfejlesztéssel, közbeszerzéssel, pályázatokkal
kapcsolatos feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett szakképzettség, középiskolai szakképzettség
és OKJ szerint mûszaki szakmacsoportban szerzett szak-
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képzettség, építõipari szakképzettség, mûszaki technikusi
szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves gya-

korlat,
– helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ

kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szabályai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
belügyi igazgatási munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának nagyrévi irodájába

Az ellátandó feladatok: belügyi igazgatással, szabály-
sértéssel kapcsolatos feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– jogász szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatás-
szervezõ vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
középfokú számítástechnikai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves gya-

korlat,
– helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ

kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szabályai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot „Pályázat belügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr

községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rende-

letben meghatározottak szerint,
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-

nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Ellátandó feladatok :
– jegyzõi hatáskörû gyámügyi ügyintézõi feladatok,
– anyakönyvi feladatok,
– hagyatéki ügyintézés,
– szabálysértési hatósági feladatok ellátása,
– önkormányzatiingatlan-ügyek és egyéb hatósági fel-

adatok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– anyakönyvi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban részt vevõk

megismerhetik a pályázók anyagát.

A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása:
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben meghatározottak szerint.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2008. március 17:) számított 15 napon belül lehet
benyújtani a gellénházi körjegyzõségre (8981 Gellénháza,
Kossuth utca 2.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül a körjegyzõ dönt.

A pályázattal kapcsolatosan további információ
dr. Szemes Róbert körjegyzõtõl kérhetõ a (92) 566-027-es
telefonszámon.

Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr

községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

elsõfokú építésügyi-mûszaki ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) te-
lepülésmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
vagy ezekkel egyenértékû elismert végzettség, közigazga-
tási alapvizsga [343/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet 5., 6. §
és 4. számú melléklet],

– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-
nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Ellátandó feladatok:
– érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági eljárás

lefolytatása,
– építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készí-

tése,
– építésügyi, mûszaki és településfejlesztési körbe tar-

tozó önkormányzati feladatok ellátása.

Elõnyt jelent
– építésügyi igazgatás területén szerzett közigazgatási

gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

A kinevezés 3 hónap próbaidõ kikötésével határozatlan
idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben meghatározottak szerint.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani a gellénházi körjegyzõségre (8981 Gellénháza,
Kossuth utca 2.).
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A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül a körjegyzõ dönt.

A pályázattal kapcsolatosan további információ
dr. Szemes Róbert körjegyzõtõl kérhetõ a (92) 566-027-es
telefonon.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének I/19. „Telepü-
lésfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok” I., illetve II. besorolási osztályban meghatáro-
zott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– helyismeret,
– a településen való helyben lakás, illetve helyben la-

kás vállalása.

Ellátandó fõbb feladatok:
– közmûvekkel, közutak, közterületek fenntartásával,

kezelésével,
– önkormányzati beruházásokkal, környezetvédelem-

mel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellá-
tása,

– önkormányzat vagyongazdálkodása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Lakás szükség esetén megoldható.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal,
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónapos próba-
idõ kikötésével.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

További információ kérhetõ Mészáros László jegyzõtõl
az (57) 522-170//104-es telefonszámon.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
= egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,

építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzem-
mérnöki) szakképzettség,

= fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség.

Ellátandó feladatok: a munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó kiemelt városi építésügyi igazgatási
feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény – valamint a 20/1992. (XII. 17.) Önk. ren-
delet a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének
és egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. április
1-jétõl, határozott idõre, a munkakört jelenleg betöltõ sze-
mély gyes, gyed idejére.

A próbaidõ tartama 3 hónap.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2008. március 17.) követõ 20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.
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A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200
Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.

A pályázatot a jegyzõ bírálja el, de a kinevezéshez a pol-
gármester egyetértése szükséges.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város
jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szak-
képzettség.

A pályázat elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10 napon belül.

A pályázat kiírója, a pályázat eredménytelenné nyilvá-
nításának a jogát fenntartja.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, 2008. április
15-tõl tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban, „Építési ügyintézõ” meg-
jelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistar-
csa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

(határozott idejû alkalmazással)
pénzügyi osztályvezetõi munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró közigazgatási szerv adatai:
neve: Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatala,
címe: 5553 Kondoros, Hõsök tere 4–5.
A meghirdetett állások adatai:
közigazgatási szerv adatai: Kondoros Nagyközség Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatala,
címe: 5553 Kondoros, Hõsök tere 4–5.

A feladat/munkakör megnevezése: megbízott pénzügyi
osztályvezetõ,

a munkavégzés helye Kondoros Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, Kondoros, Hõsök tere 4–5.

Ellátandó feladatok:
Vezeti a Pénzügyi osztályt, felelõs az osztályhoz cso-

portosított feladatok hatékony és célszerû, gyors, szaksze-
rû és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért. Az
osztály feladatai: segíti a képviselõ-testület (Kondoros
nagyközség és Kardos község települési önkormányzatok)
és az önkormányzati bizottságok tevékenységét, ellátja az
önkormányzatok költségvetési törvénybõl, gazdálkodási
feladataiból adódó, pályázatok elõkészítésével, lebonyolí-
tásával és elszámolásával kapcsolatos tevékenységét, adó-
hatósági tevékenységet lát el. Közremûködik az önkor-
mányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági ellenõrzési
feladatainak, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat gazda-
sági feladatainak ellátásában.

Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/16. pont-
jában a pénzügyi igazgatási feladatoknál, vagy a II/2. pont-
jában gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál az I. besoro-
lási osztályhoz meghatározott felsõfokú – egyetemi vagy
fõiskolai – végzettség és szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– PM könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásá-

ba történt felvétel államháztartási szakon,
– idegen nyelv ismerete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS

Office, Word, Excel),
– gépjármû-vezetõi jogosítvány (B kategória).
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A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot 1 példányban, Kondoros Nagyközség Ön-

kormányzat jegyzõjéhez (Kondoros, Hõsök tere 4–5.) le-
het személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejáratát kö-
vetõ 15 munkanapon belül kerül sor. A pályázati döntésrõl
a pályázókat az elbírálást követõen 8 napon belül érte-
sítjük.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás: pályázati eljárás ke-
retében az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a jegy-
zõ meghallgatja, az állás betöltésérõl a polgármester
egyetértésével a jegyzõ dönt.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat kiírója a döntést nem indokolja.
A pályázathoz csatolandó iratok hiánypótlására nincs

lehetõség.
A pályázattal, valamint a betöltendõ munkakörrel kap-

csolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás
kérhetõ: Zsindely Ferencné jegyzõtõl, 5553 Kondoros,
Hõsök tere 4–5. Tel.: (66) 589-300.

Lak–Irota–Szakácsi Községek Körjegyzõségének
körjegyzõje

pályázatot hirdet
gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– középfokú közgazdasági végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi végzettség államháztartási

szakon,
– hasonló munkakörben szerzett 2 éves gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó munkakör: gazdálkodási-pénzügyi feladatok.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.
A munkáltató eredményes pályáztatás esetén a kineve-

zéskor 3 hónap próbaidõt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Lak–Irota–Szakácsi köz-
ségek körjegyzõjéhez kell benyújtani, cím: 3786 Lak,
Kossuth u. 18.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Adorján

Borbála körjegyzõnél a 06 (48) 349-906-os telefon-
számon.

Mezõcsát Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára

osztályvezetõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

A 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
16. pontja alapján I. besorolási osztályban pénzügyi igaz-
gatási feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költ-

ségvetési rendelettervezetének, zárszámadási rendeletter-
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vezetének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszá-
molójának elkészítése, a költségvetés végrehajtásával
összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátása, pályázatok
pénzügyi részének elõkészítése.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Pénzügyi osztály irányítása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 8 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a 20/2001. (X. 16.) ÖR rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– vezetõi és szakmai tapasztalat, legalább 3–5 év veze-

tõi tapasztalat,
– gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– alapszintû ECDL.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. április 15. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Mezõcsát Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal címére történõ megküldésével (3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 190/2008., vala-
mint a munkakör megnevezését: osztályvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Mester Attiláné nyújt a (49) 552-046/113-as telefon-
számon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Belügyi Közlöny – 2008. március 17.

Mikóháza, Alsóregmec, Felsõregmec, Vilyvitány
önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés hat hónap próbaidõ közbeiktatásával hatá-
rozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni. A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint történik.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a feladat ellátására vonatkozó szakmai elképzelést.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
ménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl
(2008. március 17.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálója: Mikóháza, Alsóregmec, Felsõ-
regmec, Vilyvitány önkormányzatok képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Aljegy-
zõi pályázat” megjelöléssel Mikóháza község polgármes-
terének, Frankó Tamásnak (3989 Mikóháza, Szabadság
u. 10.) címezve kell benyújtani.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot a pályá-
zati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

További felvilágosítás kérhetõ Frankó Tamás polgár-
mestertõl, telefon: 06 (47) 308-031.
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
1 fõ kistérségi szociális feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy szociális szakirányú felsõ-

fokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– idõskorú szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladat:
– szociális alap- és szakosított ellátások szervezése,
– bentlakásos szociális intézményekkel összefüggõ

fenntartói feladatok ellátása, döntések elõkészítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. március 17.)
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször

módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak
szerint.

Pályázati cím: Miskolc Megyei Jogú Város jegyzõje,
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a kistérségi munkacso-
port vezetõjétõl a (46) 512-824-es telefonon.

Nagyhalász Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII törvény 8. § (1) bekezdése és
a 10. §-a alapján tölthetõ be.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört
teljes munkaidõben kell ellátni.

Ellátandó feladat:
A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény

36. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feladatok.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi egye-

temi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– legalább egyéves vezetõi gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait,
– vezetõi, szakmai elképzeléseit.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázatot zárt borítékban Orosz Károlyhoz, Nagyha-
lász város polgármesteréhez kell benyújtani (4485 Nagy-
halász, Arany János u. 50.). A borítékon fel kell tüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.

Szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani nem tud.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Orosz Ká-

roly polgármestertõl, telefon: 06 (42) 202-202.
A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést

kapnak.

Nagylózs Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, illetve az 1992.

évi XXIII. tv. 8. § (4) bekezdés szerinti határidõben tör-
ténõ megszerzésének vállalása,

– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat elõny, de ettõl
a képviselõ-testület eltekinthet,

– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.
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A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2008. május 1. napjától.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel kell Nagylózs község polgármes-
terének (9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A) benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Marton
Ferenc polgármesternél a 06 (30) 901-0710-es vagy a
(99) 536-054-es telefonszámon.

Oszkó Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Olaszfa Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

A közigazgatási szerv megnevezése: Oszkó és Olaszfa
Községek Körjegyzõsége.

A betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
A vezetett szervezeti egység: Oszkó és Olaszfa Közsé-

gek Körjegyzõsége.
Az ellátandó feladatok ismertetése: a körjegyzõség ve-

zetése, a jogszabályokban számára meghatározott felada-
tok ellátása.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges feltételek:

– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzseri szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-

rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– közigazgatási vezetõi gyakorlat.

Illetményre és az egyéb juttatásokra vonatkozó tájékoz-
tatás: az illetmény és a kötelezõ juttatások a Ktv. szerint
biztosítottak.

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje, vala-
mint elbírálásának határideje:

A pályázatot zárt borítékban Hosszú Zoltán polgármes-
ternek címezve, Oszkó, Rákóczi u. 79. címre kell benyúj-
tani, a pályázati fehívás Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenésétõl (2008. március 17.) számított 15. napig.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ el-
sõ együttes testületi ülésen történik. A pályázók az elbírá-
lást követõ 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak az ered-
ményrõl.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó tájékoztatás:

A pályázatokról a képviselõ-testületek együttes ülésü-
kön döntenek. A pályázat elnyeréséhez a képviselõ-testü-
letek minõsített többséggel hozott, egybehangzó döntése
szükséges.

Az elbírálás során elõnyt jelent a többéves közigazgatá-
si vezetõi gyakorlat.

Képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására
nem kerül sor.

Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ a Ktv.
11/B. § (1) bekezdése alapján 6 hónap.

A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések,
– a pályázó képesítését, szakképzettségét igazoló okle-

vele(ke)t, vagy annak (azoknak) másolatát (fõiskola/egye-
tem, szakvizsga/OKV-mentesítés stb.).

A pályázatokat Hosszú Zoltán polgármester címére
(9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.) kell benyújtani zárt boríték-
ban. A borítékra kérjük ráírni: „Körjegyzõi pályázat”.

Szolgálati lakás megoldható.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ

Hosszú Zoltán polgármestertõl. Cím: 9825 Oszkó, Rákó-
czi u. 79. Telefon/fax: (94) 573-073, illetve 06 (30)
927-9262.
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóellenõr munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben az I/16. feladatkörnél elõírt végzettség:
= az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség,

egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági fel-
sõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási
(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, fõis-
kolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli
szakügyintézõi szakképesítés,

= a II. besorolási osztályban: középiskolai végzett-
ség és közgazdasági szakképzettség vagy pénz-
ügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai vég-
zettség az OKJ szerint: gazdasági elemzõ és szak-
statisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számító-
gép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemel-
tetõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-

jának ismerete (ONKADO program),
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– adóellenõri gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga, alapvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel, internet, Outlook).

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó ellenõrzése, és az ezzel

járó teljes körû feladatellátás.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint az adó-
ügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007. szá-
mú rendelete alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóellenõr
munkakör betöltésére”.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt
végzettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szak-
képzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, kö-
zépiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elem-
zõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, szá-
mítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,

1634 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/12. szám



– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-
jának ismerete (ONKADO program),

– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szak-
mai gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatás-

sal kapcsolatos feladatok ellátása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások be-

hajtása,
– adó és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások ké-

szítése,
– méltányossági kérelmek elbírálása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint az adó-
ügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007. szá-
mú rendelete alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóügyi elõ-
adó munkakör betöltésére”.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
bizottsági ügyintézõi munkakörök betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– a szakbizottságok, kisebbségi önkormányzatok ülé-

seinek adminisztratív elõkészítése, sokszorosítási, leírási
feladatok,

– bizottsági, képviselõ-testületi anyagok továbbítása,
jegyzõkönyvvezetés,

– a bizottsági ülések egyéb tárgyi feltételeinek biztosí-
tása,

– nyilvántartások vezetése, ülések szervezése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyinté-
zõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi, szá-
mítástechnikai szakképesítés,

– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ

felsõfokú szakképzettség,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– számítástechnikai ismeretet igazoló dokumentumokat,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: 2008. április 2. és 2008. június 1.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen (zárt
borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve,
„Pályázat bizottsági ügyintézõi munkakörre” feltüntetésé-
vel. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– építési engedélyezési eljárások lefolytatása,
– helyszíni ellenõrzések lefolytatása,
– panaszügyekben való eljárás,
– szabályozási terv készítésében való közremûködés,
– statisztikai jelentések készítése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási építésügyi hatósági gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,

– helyismeret, saját személygépkocsi, vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

Az álláshely a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen (zárt
borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve,
„Pályázat építésügyi ügyintézõi munkakörre” feltüntetésé-
vel. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

További információ Gombos Bálint építéshatósági osz-
tályvezetõtõl a (24) 505-540-es telefonszámon kérhetõ.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gondnoksági ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– a polgármesteri hivatal feladatellátásához kapcsoló-

dó eszközgazdálkodási és -beszerzési feladatok ellátása,
az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

– a szükséges mûszaki karbantartási, hibaelhárítási in-
tézkedések szervezése,

– munkavédelemmel, munkabiztonsággal, munkaesz-
közök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat,
– közbeszerzési ismeretek,
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénz-

ügyi-számviteli szakképesítés vagy középiskolai végzett-
ség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzett-
ség és építõipari szakképzettség vagy mûszaki szakmacso-
portban szerzett technikusi szakképesítés, középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: mûszaki szakmacsoportban
szerezhetõ szakképesítés,

– felsõfokú ingatlankezelõi szakirányú szakképesítés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen (zárt
borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve,
„Pályázat gondnoksági ügyintézõi munkakörre” feltünteté-
sével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
kabinet-ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– a Polgármesteri és Jegyzõi Kabinet adminisztrációs,

ügyviteli feladatainak ellátása, leírási, sokszorosítási fel-
adatok,

– nyilvántartások vezetése,
– a kabinetvezetõ programjainak szervezése, titkársági

feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyinté-
zõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi, szá-
mítástechnikai szakképesítés,

– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ

felsõfokú szakképzettség.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.
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A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat kabinet-ügyintézõi munkakörre” feltün-
tetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
oktatási és kulturális intézményi referens munkakör

betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– oktatási és kulturális intézmények gazdálkodási,

szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete,
– közremûködik az oktatási intézmények költségveté-

sének tervezésében, a tervezési irányelvek kialakításában,
– az oktatási intézmények tevékenységének átfogó és

célellenõrzése,
– oktatási célú pályázatok elõkészítése, segítségnyújtás

az intézmények pályázatainak elkészítésében,
– tanügyi igazgatási feladatok,
– oktatási bizottság elõterjesztéseinek elkészítése, jegy-

zõkönyveinek vezetése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász, közgazdasági, természettu-

dományi, bölcsészettudományi, hittudományi, mûvészeti
felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû
pedagógus, hittudományi, mûvész, közmûvelõdési, köz-
gyûjteményi, államigazgatási felsõoktatásban szerzett
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és az OKJ szerint: felsõfokú közmûvelõdési, közgyûjte-
ményi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szervezési, vezetési képzettség, ismeret,

– tapasztalat az intézmények önkormányzati irányítá-
sában,

– német-, angolnyelv-ismeret.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat oktatási és kulturális intézményi refe-
rens munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszent-
miklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a
jegyzõtõl kérhetõ a (24) 505-508-as telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
tisztségviselõi titkársági ügyintézõi munkakör

betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– jegyzõi titkársági feladatok ellátása,
– a jegyzõ és aljegyzõ munkájának adminisztrációs,

ügyviteli támogatása,
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– nyilvántartások vezetése,
– a jegyzõ programjainak szervezése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyinté-
zõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitel-szervezõi és rendszerszervezõi, szá-
mítástechnikai szakképesítés,

– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ

felsõfokú szakképzettség.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: 2008. április 1.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat tisztségviselõi titkársági ügyintézõi
munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmik-
lós, Kossuth L. u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
városüzemeltetési csoportvezetõ munkakör

betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: a városüzemeltetési csoport szak-
mai irányítása, az önkormányzati és jegyzõi hatáskörbe
tartozó feladatok ellátása, az önkormányzati beruházások
irányítása, felügyelete.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/5. Mûszaki és
belsõ ellátási feladatok I. besorolási osztályban meghatá-
rozott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
zat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálko-
dási Irodáján megtekinthetõ.
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A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint –, vagyonnyilatkozat-tételt követõen betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ben-
czik Zsolt irodavezetõtõl a (87) 510-126-os telefonszámon
kérhetõ.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
vagyongazdálkodási ügyintézõ munkakör

betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: önkormányzati vagyongazdálko-
dás, településmenedzsment, közgazdasági elemzések ké-
szítése, pályázatok elõkészítése, elszámolása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/2. Gazdálko-
dással kapcsolatos feladatoknál meghatározott szakképe-
sítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
zat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálko-
dási Irodáján megtekinthetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint – betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ben-
czik Zsolt irodavezetõtõl a (87) 510-126-os telefonszámon
kérhetõ.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör

betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
– elõreláthatólag 2010. december 31. napjáig tartó – köz-
tisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: építéshatósági ügyintézéssel kap-
csolatos feladatok, építmények engedélyezési eljárásában
szakhatósági feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/4. Építésügyi
igazgatási feladatok I. besorolási osztályban meghatáro-
zott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
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zat a Polgármesteri Hivatal honlapján: www.tapolca.hu
megtekinthetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint – betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ihász
József építéshatósági csoportvezetõtõl a (87) 511-150-es
telefonszámon kérhetõ.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
bevételi analitikus munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
– elõreláthatólag 2011. június 30. napjáig tartó – köz-
tisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: a szemétszállítási díjak beszedésé-
vel és behajtásával kapcsolatos feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/16. Pénzügyi
igazgatási feladatok II. besorolási osztályban meghatáro-
zott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelõi képesítés.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-

zat a Polgármesteri Hivatal honlapján: www.tapolca.hu
megtekinthetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint –, vagyonnyilatkozat-tételt követõen betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Schön-
herrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezetõtõl a (87)
511-150-es telefonszámon kérhetõ.

Tarnazsadány és Tarnabod
községi önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

Az álláshely betölthetõ a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves jegyzõi vezetõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró te-
lepülések körjegyzõi feladatainak ellátása.

A munkavégzés helye: Tarnazsadány és Tarnabod köz-
ségek önkormányzata.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
15. nap 16 óra.

2008/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1641



A pályázatot Tarnazsadány és Tarnabod községek pol-
gármesterei címére (Dobi István és Petõ Zoltán, 3283 Tar-
nazsadány, Kossuth út 17.) lehet benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban, „Körjegyzõ” jeligével,
ajánlott küldeményként kell megküldeni.

További információ és pályázati információs anyag kér-
hetõ: Dobi István Tarnazsadány község polgármesterétõl,
telefon: (36) 479-997, és Petõ Zoltán Tarnabod község
polgármesterétõl, telefon: (36) 497-997.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon belül
Tarnazsadány és Tarnabod községek polgármesterei írás-
ban értesítik a pályázókat.

Tolna Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának
osztályvezetõi munkakörére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melleklet I/16. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály),

– igazolvány a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyil-
vántartásba vételérõl.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi oklevél,
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzatnál vagy önkormányzati költségvetési

szervnél szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– TATIGAZD-, ONKADO-programok ismerete.

Ellátandó feladatok:
– pénzügyi osztály munkájának koordinálása, vezetése,
– az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos fel-

adatok ellátása,
– az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmé-

nyekkel való kapcsolattartás.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. már-
cius 17.) számított 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 5. nap.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának helye: Tolna Város Polgár-

mesteri Hivatala, 7130 Tolna, Hõsök tere l.
A pályázattal kapcsolatos további információ Ezerné

dr. Huber Éva jegyzõtõl kérhetõ a (74) 540-800-as telefon-
számon.

Újléta község jegyzõje
pályázatot hirdet

anyakönyvi és népesség-nyilvántartási, valamint
gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet;
– legalább középiskolai végzettség és a köztisztviselõk

képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének 1. vagy 7. pontja szerinti szakkép-
zettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– anyakönyv-vezetõi vizsga,
– közigazgatási gyakorlat, illetve alapvizsga vagy szak-

vizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– végzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti do-

kumentumok késõbbi bemutatása,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány.

Ellátandó feladatok: anyakönyvi és népesség-nyilván-
tartási ügyintézés, jegyzõi gyámhatósági feladatok.

Illetmény és egyéb juttatások: az 1992. évi XXIII. tör-
vény (Ktv.) és a Közszolgálati szabályzat szerint.

A pályázat benyújtása: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 10. napig zárt borítékban, szemé-
lyesen vagy postai úton Újléta község jegyzõje (4288
Újléta, Kossuth u. 20.) részére.
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A pályázat elbírálásának ideje: a pályázati határidõ le-
jártát követõ 10. nap.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Kiss Ádám jegyzõ nyújt az (52) 592-000, illetve az
(52) 211-812-es telefonszámon.

Újszász Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt építésügyi hatósági feladatokat ellátó
ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése, végrehajtása, valamint építés-
hatósági ügyek a városi önkormányzatnál.

A munkakör betöltéséhez szükséges:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki vagy

építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Bérezés: a köztisztviselõkrõl szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008.
március 17.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör az elbírálást követõen betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban, Boros Péterné jegyzõ ré-

szére címzett, „Építésügyi ügyintézõi pályázat” jelige fel-
tüntetésével kell beküldeni. Cím: 5052 Újszász, Szabad-
ság tér 1.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Nyíregyházi Fõiskola alapító okirata

A Nyíregyházi Fõiskola (a továbbiakban: intézmény)
részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az
alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alap-
ján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdjei:

– a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola, amelynek
jogelõdje az 1947-ben létesített evangélikus tanítóképzõ
intézet, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz.
tvr.-rel és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi
26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (MK 23.) MM
számú utasítás alapján létrejött felsõfokú Nyíregyházi Ta-
nítóképzõ Intézet, a pedagógiai fõiskola létesítésérõl szóló
1962. évi 11. számú tvr.-rel létesített Pedagógiai Fõiskola;
a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló
1972. évi 17. sz. tvr. alapján vette fel a Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskola nevet;

– a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági
Fõiskolai Kara, Nyíregyháza, amelynek jogelõdje az
1961-ben alapított Nyíregyházi Felsõfokú Mezõgazdasági
Technikum, a Nyíregyházán Mezõgazdasági Fõiskola lé-
tesítésérõl szóló 1971. évi 22. sz. tvr.-rel és a nyíregyházi
Mezõgazdasági Fõiskola irányításáról, kari tagozódásáról
és képzési idejérõl szóló 1036/1971. (IX. 8.) Korm. számú
határozattal létesített Nyíregyházi Mezõgazdasági Fõis-
kola, az egyetemek kari tagozódásáról szóló 1049/1990.
(III. 21.) MT határozattal létrehozott Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetem, Mezõgazdasági Fõiskolai Kar.

1. Az intézmény hivatalos neve: Nyíregyházi Fõiskola
– rövidített megnevezése: NYF
– angol nyelvû megnevezése: College of Nyíregyháza.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének)

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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4. Az intézmény mûködési helye:

4.1. székhelye: 4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B

4.2. telephely: Nyíregyházi Fõiskola Tangazdasága
(4552 Napkor, Kállói út 58. sz.).

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyei:
– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola,

90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.,
– Aquincum Általános Iskola, 1031 Budapest, Arató

Emil tér 1. sz.,
– Arany János Általános és Szakképzõ Iskola, 4234

Szakoly, Mátyás k. u. 14.,
– EURÓ Szakközépiskola, 4031 Debrecen, Angyalföld

tér 7.,
– Régió Oktatási Központ, 4025 Debrecen, Arany János

u. 12.,
– Discimus Üzleti Akadémia, 4032 Debrecen, Tessedik

S. u. 1.,
– Széchenyi István Mezõgazdasági Szakközépiskola és

Szakmunkásképzõ Intézet, 4220 Hajdúböszörmény, Rad-
nóti Miklós u. 3.,

– Zrínyi Ilona Gimnázium, 3530 Miskolc, Nagyváthy
u. 5.,

– Karacs Ferenc Gimnázium, Szakiskola és Kollégium,
4150 Püspökladány, Gagarin út 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János Gya-
korló Általános Iskola

– címe: 4400 Nyíregyháza, Erdõ sor 7.,

– neve: Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium

– címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár st. 12.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma:

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szak-
irányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezései szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A gyakorlati képzés céljára tanüzemet, tangazdaságot
üzemeltet.

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket
(mûhelyeket) tart fenn.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat
és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai inno-
vációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat
végez.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a
mûvészetek) közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésé-
vel, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejleszté-
sével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi
létre.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezeté-
ben lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.
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A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása

Alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség

védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

Képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi,

gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, mûvészet-
közvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalom-
tudományi, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen kívül: gazdaságtudományok (90200 Bereg-

szász, Illyés Gyula sétány 1.).

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

Székhelyen, telephelyen:
– élelmiszeripar,
– gépészet,
– informatika, kereskedelem-marketing, üzleti admi-

nisztráció,
– közlekedés,
– közgazdaság,

– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
– informatika (4234 Szakoly, Mátyás K. u. 14., 4031 Deb-

recen, Angyalföld tér 7.),
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (4032

Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4025 Debrecen, Arany János
u. 12., 4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 3530 Miskolc,
Nagyváthy u. 5.),

– közgazdaság (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4150
Püspökladány, Gagarin út 2., 4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti Miklós u. 3., 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultú-
ramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és
egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkezte-
tés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, va-
lamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása

Kiegészítõ tevékenységek:
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
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74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshová nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás,
92.62 egyéb sporttevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek te-
vékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen)

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, ahhoz kapcsolódóan intézet,
tanszék, tanszéki csoport mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzé-
si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik.

Az intézmény karai:
– Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Kar,
– Gazdasági és Társadalomtudományi Fõiskolai Kar,
– Mûszaki és Mezõgazdasági Fõiskolai Kar,
– Pedagógusképzõ Kar,
– Természettudományi Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, könyvtári, közoktatá-
si, kiadói feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek
mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági-mûszaki, belsõ ellenõrzési, igazgatási funkcio-
nális szervezeti egységeket tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, me-
lyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal megkötött 390110-2006/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdéssel, a 2003. 11. 19-én jóváhagyott
vagyonmegosztási dokumentáció (száma: E-8859/20045.,
KVÖO-6713/2004.) alapján.

Jogelõdök vagyonkezelésének számai:
– Besenyei 1997. 12. 08. 370619/1997/0100.
– GATE 1998. 01. 14. 370200/1998/0100.
(2. számú melléklet szerint.)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 13 800 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 9347 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumen-
tumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 7689-1/2007. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. december 5.

(32705-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Ssz.

Cím
Hrsz.

Mûvelési ág
megnevezés

Területe
(m2)

Vagyon-
kezelési
hányad

Beépítetlen
terület (m2)

Felépítmények
száma (db)

Beépített
terület (m2)település utca, házszám

1. Nyíregyháza Sóstói út 31/b. 1375/21 Fõiskola 4 443 1/1 2 996 1 1447

2. Nyíregyháza Sóstói út 31/b. 1375/22 Egyetem és gázmotoros kp. 98 283 1/1 76 772 14 21511

3. Nyíregyháza Május 1. tér 2263/94 Ált. iskola 11 786 1/1 8 776 2 3010

4. Nyíregyháza Erdõ sor 7. 1396 Ált. iskola 9 596 1/1 6 712 2 2884

5. Nyíregyháza Rákóczi u. 69-1 1024/4 Fõiskola 45 358 1/1 43 334 2 2024

6. Nyíregyháza Rákóczi u. 69-2. 1024/5 Fõiskola 42 361 1/1 32 977 15 9384

7. Nyíregyháza Kójai u. 9–11. 1385/10 Ipartelep 29 493 1/1 24 188 2 5305

8. Nyíregyháza Kótaji út 9-2 1385/3 Lakóház, udvar, gazd. épület 828 1/1 828 – –

9. Nyíregyháza belterület 1385/11 Beépítetlen ter. 240 1/1 240 – –

10. Nyíregyháza belterület 1385/12 Épület és udvar 500 1/1 500 – –

11. Nyíregyháza belterület 1384/2 Beépítetlen ter. 669 1/1 669 – –

12. Rakamaz Strand u. 10. 2408 Üdülõ épület 3 487 1/1 3 197 1 290

13. Mátraszentimre Szabadság u. 46. 092/113 Lakóház, udvar, gazd. épület 742 1/1 634 2 108

14. Mátraszentimre Szabadság u. 46. 092/114 Lakóház, udvar, gazd. épület 164 1/1 136 1 28

15. Mátraszentimre Szabadság u. 46 092/115 Lakóház, udvar, gazd. épület 614 1/1 553 1 61

16. Nyírtelek Ferenctanya 0138/8 Mûv. alól kivont 1 396 1/1 1 396 – –

17. Nyírtelek Ferenctanya 0138/9 Szántó 65 818 1/1 65 818 – –

18. Nyírtelek Ferenctanya 0150/2 Út 4 924 1/1 4 924 – –

19. Nyírtelek Ferenctanya 0150/4 Szántó 559 207 1/1 559 207 – –

20. Nyírtelek Ferenctanya 0151 Út 13 971 1/1 13 971 – –

21. Nyírtelek Ferenctanya 0152 Szántó 334 876 1/1 334 876 – –

22. Nyírtelek Ferenctanya 0154 Szántó 1 026 154 1/1 1 026 154 – –

23. Nyírtelek Ferenctanya 0157 Út 16 445 1/1 16 445 – –

24. Nyírtelek Ferenctanya 0203 Szántó 336 272 1/1 336 272 – –

25. Nyírtelek Ferenctanya 0205 Szántó 354 237 1/1 354 237 – –

26. Napkor Külterület 0178/27 Major 21 270 32/100 11 398 1 9872

27. Napkor Külterület 0178/26 Major 2 681 1/1 2 681 – –



ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA

Pályázati felhívás
a magyar államot megilletõ halászati jog hasznosítására

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati osztálya pályázatot hirdet a követ-
kezõ vízterület magyar államot megilletõ halászati jogának hasznosítására:

1. Eger-patak (Felnémet–Nagytálya települések közötti szakasz)

A pályázat részletes feltételeit, térképi anyagát, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum
10 000 Ft díj ellenében 2008. február 18-tól átvehetõ a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadászati
és Halászati osztályán. Cím: 3301 Eger, Szövetkezet út 6., telefon: (36) 510-761. Ügyintézõ: Vermes István halászati fõ-
felügyelõ.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. április 12.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0753)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõr-
zési program alapján került sor.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, va-
lamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzat a 2004–2007. évekre vonatkozó költségvetéseket a költségvetési kiadások forráshiányával tervez-
te, a tervezett költségvetési bevételek egyik évben sem biztosítottak fedezetet a költségvetési kiadásokra. A 2004–2006.
években a költségvetés egyensúlyát azonban összességében biztosították, a teljesített összes költségvetési bevétel fedez-
te a teljesített összes költségvetési kiadást, amit az év közben elnyert pályázati pénzösszegek, az eredeti elõirányzatként
nem tervezett pénzmaradvány-igénybevétel, egyes költségvetési bevételek alultervezése, valamint a kiadások csökken-
tésére irányuló intézkedések, a pályázati lehetõségek kihasználása és a kórház bevételi többletei eredményezett. Az Ön-
kormányzat hivatala év közben a pénzügyi egyensúly biztosításához a 2004. és a 2005. évben rövid lejáratú, mûködési
célú hiteleket, 2005 májusától egyre nagyobb mértékû napi folyószámlahitelt is igénybe vett, valamint a 2006. évben
500 millió Ft hosszú lejáratú mûködési célú hitelt is felvett a kórház nélkül számított mûködési célú költségvetési kiadá-
sok forráshiánya miatt.

Az Önkormányzat a belsõ szabályozottság és szervezettség terén összességében nem készült fel eredményesen az
európai uniós források igénybevételére és felhasználására, mivel nem szabályozták az európai uniós forrásokkal össze-
függésben az önkormányzati szintû döntési jogköröket, pályázatfigyelési, pályázatkészítési, nyilvántartási, információ-
áramlási feladatokat, valamint az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések lebonyolítási rendjét. Az Önkor-
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mányzat hivatalában mûködõ e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer csupán az önkormányzati ügyin-
tézésekkel kapcsolatos információs, tájékoztató szolgáltatást tett lehetõvé. Az Önkormányzat nem teljesítette a közérde-
kû adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét, törvényi elõírás ellenére a 2006. évben nyújtott fejlesztési célú támo-
gatások adatait, illetve a 2007. I. félévben az önként vállalt feladatok ellátásához nyújtott mûködési és fejlesztési támo-
gatások adatait (kivéve a Közgyûlés elnöke által adottakat), valamint a 2005. és a 2006. évi költségvetési beszámolók
szöveges indoklását nem tette közzé.

Az Önkormányzat hivatalában a költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága
összességében alacsony kockázatot jelentett, a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési
feladatok szabályozottsága – a feladatok hiányos szabályozása miatt – közepes kockázatot jelentett a feladatok szabály-
szerû végrehajtásában. A költségvetés és zárszámadás-készítés folyamatában a kialakított kontrollok mûködésének
megbízhatósága összességében kiváló volt, mert az elõírt egyeztetési, ellenõrzési feladatokat elvégezték. A pénzügyi
gazdálkodás folyamatában a kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága gyenge volt, mivel a szakmai teljesí-
tésigazolás és az utalvány-ellenjegyzés nem adott megfelelõ biztosítékot a gazdálkodási feladatok megfelelõ, szabály-
szerû ellátására.

A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsõ ellenõrzés végrehajtásában összességében
alacsony kockázatot jelentett, valamint a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága a 2006. évben jó volt, mert az
elõforduló hiányosságok nem veszélyeztették az ellenõrzés mûködésének megbízhatóságát. Az Önkormányzat gazdál-
kodásának 2004. évi átfogó ellenõrzésérõl készített, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó ellenõrzések során tett meg-
állapítások, javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervben meghatározták az elvégzendõ feladatokat, a
javaslatok mintegy négyötödét hasznosították.

A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javí-
tása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a Közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a Közgyûlés
elnöke tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen
intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
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A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
tájékoztatója

a 2003. évi LXXXVI. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján teljesítendõ bejelentkezési

kötelezettségrõl, illetve a 2007. évi szakképzési
hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról,

bevallásáról és befizetésérõl

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továb-
biakban: Szht.) végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.)
OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése
értelmében: „Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Szht.
4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szerve-
zésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét
(a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gyakorlati
képzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési megál-
lapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés meg-
kötését követõ 30 napon belül köteles a Nemzeti Szakkép-
zési és Felnõttképzési Intézethez (a továbbiakban:
NSZFI) bejelentkezni az NSZFI által a Magyar Közlöny-
ben közzétett bejelentkezési nyomtatványon. Az NSZFI az
elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi
a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés te-
lephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara
(a továbbiakban: területi gazdasági kamara), továbbá az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes
igazgatósága (a továbbiakban: APEH illetékes igazgató-
sága) részére.”

A Szht. 4. § (10) bekezdése alapján a gyakorlati képzés
megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek a
Rendeletben elõírtak szerint bejelentkezési, bevallási és el-
számolási kötelezettsége van az NSZFI-vel szemben.

A bejelentkezési kötelezettségnek a „BEJELENTKE-
ZÉSI NYOMTATVÁNY a szakképzési hozzájárulási köte-
lezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõk
részére” kitöltésével és benyújtásával kell eleget tenni.

A „2007. ÉVES BEVALLÁS a gyakorlati képzést szer-
vezõk részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség
teljesítésérõl” nyomtatvány kitöltésével és a tárgyévet kö-
vetõ második hónap 15. napjáig történõ benyújtásával kell
eleget tenni.

A nyomtatványok és a hozzájuk tartozó kitöltési utasítá-
sok az NSZFI www.nive.hu honlapjáról, a Támogatás és

bevalláskezelés/Szakképzési hozzájárulás oldalról letölt-
hetõ.

Aki az Szht. 4. § (1) pontja szerint gyakorlati képzés
megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási köte-
lezettségét és az Szht. 4. § (9) pontja szerint a bruttó kötele-
zettségük és a kötelezettségcsökkentõ tételeik egyenlege-
ként – nettó kötelezettségként – befizetési kötelezettség áll
fenn, úgy azt a tárgyévet követõ év második hónapjának
15. napjáig kell befizetni a Munkaerõpiaci Alap Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01744260-70000007
számú NSZFI-MPA területi elõirányzat-felhasználási ke-
retszámlájára.

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NSZFI a honlapján a
www.nive.hu, a Támogatás és bevalláskezelés/Szakképzési
hozzájárulás oldalon közzéteszi mindazon nyomtatványokat
és ûrlapokat, valamint a hozzájuk tartozó kitöltési utasításo-
kat, segédleteket, amelyek a szakképzési hozzájárulás beval-
lásával, elszámolásával, illetõleg az évközi többletköltség
visszaigénylésével kapcsolatosan használandók.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Szht.
– 5. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez a 4. §

szerint gyakorlati képzést, köteles bruttó kötelezettségét
– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az ál-
lami adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulás
számlára befizetni.”

– 6. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gyakor-

lati képzést
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó

kötelezettségét,
b) az 5. § (2) bekezdése szerint elszámolható módon és

mértékben felmerült kötelezettségcsökkentõ tételek éves
összegét,

c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti
összegek különbözeteként megállapított éves nettó kötele-
zettségét maga állapítja meg és vallja be az adóévet követõ
év második hónap 15. napjáig az állami adóhatóságnak.”

A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyakorlati kép-
zést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezetteknek a
2007. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükrõl az
NSZFI felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékozta-
tást küldeniük, és a kötelezettségük befizetését az APEH



Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-
06056061 számlájára kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NSZFI az elõzõektõl el-
térõen tévesen közvetlenül az NSZFI-MPA Képzési Alap-
rész területi elõirányzat-felhasználási keretszámlára fize-
tett 2007. évre vonatkozó befizetéseket kérelemre visszafi-
zeti. A kérelembe a befizetõ azonosítását szolgáló adato-
kon (pontos név, cím, adószám, pénzforgalmi jelzõszám)
kívül feltétlenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafizetés a
2007. évi hozzájárulási kötelezettség téves befizetése mi-
att vált szükségessé, továbbá a befizetés dátumát és annak
a számlának a számát, amelyre a befizetés történt. A kére-
lem mellékleteként kérjük csatolni a befizetést igazoló
bankkivonat másolatát.

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján
hozott jogerõs akkreditációs határozatok

HATÁROZAT

A Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
által benyújtott nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsgarend-
szer akkreditációja iránti kérelem tárgyában a Nyelvvizs-
gát Akkreditáló Testület 2007. április 16-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ nyelvvizsgaközpont és
nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét az Ok-
tatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi:

1. A nyelvvizsgaközpont:
neve: Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ

DExam Vizsgaközpont
címe: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56.

2. A nyelvvizsgarendszer:
neve: DExam
fajtája: általános, egynyelvû
nyelve: angol

3. Akkreditált vizsgahely:
neve: Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ

DExam Vizsgaközpont
címe: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56.

Az akkreditált nyelvvizsgaközpont köteles az államilag el-
ismert nyelvvizsgáztatás során a vizsgázókról a Nyelv-
vizsgáztatási Akkreditációs Központ elektronikus felüle-
tén anyakönyvet vezetni.
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgáztatás so-
rán a sikeres vizsgázóknak a többször módosított 71/1998.

(IV. 8.) Korm. rendelet szerint a Központ elektronikus for-
manyomtatványán keresztül államilag elismert nyelvvizs-
ga-bizonyítványt készíttet.

Az elsõ akkreditációs felülvizsgálat határideje: 2009. áp-
rilis 16.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 02. 26-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság je-
lentése alapján 2007. 04. 16-án hozta meg döntését.

A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Ügyszám: AK-XXVIII/1/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ,
Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által új szak-
irány akkreditációja iránt benyújtott kérelem tárgyában a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. októberi 8-i ülé-
sén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ új szakirány
akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követ-
kezõk szerint

engedélyezi:

Név: Zöld Út Szaknyelvi Vizsga
Nyelv: angol és német kétnyelvû
Fajta: szaknyelvi
Szakirány: mûszaki szaknyelv

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyúj-
tott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az
AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 09. 4-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság je-
lentése alapján 2007. 10. 8-án hozta meg döntését.

A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló ál-
lamilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-
bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm.
rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében,
6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga
egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatá-
ról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól
szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. október 10.

Ügyszám: AK-XV/16/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ
u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2007. októberi 8-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsga-
hely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követ-
kezõk szerint

engedélyezi:

Név: Universitas Tanoda 2004 Bt.
Cím: 7400 Kaposvár, Fõ u. 29.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyúj-
tott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 08. 15-én átvett
hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján meg-
állapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely
– mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. október 10.

Ügyszám: AK-XVI/64/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085
Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által be-
jelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tár-
gyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. novem-
ber 5-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ be-
jelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint

engedélyezi:

Név: Katedra Közép-Magyarország Oktató, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 2112 Veresegyház, Köves u. 2/A

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 15-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2007. 11. 5-én megállapította, hogy a rendelkezõ rész-
ben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizs-
gahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek
a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben fog-
lalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése ren-
delkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékek-

rõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendel-
kezik.

Budapest, 2007. november 7.

Ügyszám: AK-I/101/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai
Nyelvvizsgaközpont (1037 Budapest, Bécsi u. 324.) akk-
reditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesí-
tése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület 2007. november 5-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint

engedélyezi:

Név: Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 5. sz.
LEXINFO akkreditált vizsgahely

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
Nyelvvizsgarendszer: LEXINFO
Nyelvek: angol, kétnyelvû; német, kétnyelvû
Fajta: informatikai szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVIII/2/2004. számú határo-
zattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 15-én át-
vett hiánytalan kérelem alapján 2007. 11. 5-én megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a
kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastruktu-
rális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
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71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. november 7.

Ügyszám: AK-XVIII/6/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Bu-
dapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of Com-
merce and Industry Examinations Board, Education Deve-
lopment International Plc (LCCI International Qualifica-
tions Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park,
Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkredi-
tált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése
iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkre-
ditáló Testület 2007. november 5-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesíté-
se iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi:

Név: Feran-2 Bt.
Cím: 6725 Szeged, Gõz u. 7.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 10-én át-
vett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ beje-
lentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. november 7.

Ügyszám: AK-XXV/13/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A Goethe-Institut Budapest (1092 Budapest, Ráday
u. 58.), mint a Goethe Institut Goethe vizsgarendszer (Da-
chauer Straße 122 80637 München Postfach 19 04 19,
80604 München) magyarországi képviselõje akkreditált
vizsgarendszerének új vizsgaszinttel történõ bõvítését ké-
relmezi. A benyújtott kérelemrõl a Nyelvvizsgát Akkredi-
táló Testület 2007. november 12-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ Goethe-Zertifikat B2 nevû vizs-
gaszintjét az Oktatási Hivatal

engedélyezi.

A kérelmezõ köteles az államilag elismert nyelvvizsgázta-
tás során az új vizsgaszinten vizsgázókról az Oktatási Hi-
vatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továb-

2008/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1655



biakban: OH-NYAK) elektronikus felületén anyakönyvet
vezetni.

A kérelmezõ a nyelvvizsgáztatás során az új vizsgaszint
tekintetében a sikeres vizsgázóknak a többször módosított
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint az OH-NYAK
elektronikus formanyomtatványán keresztül államilag el-
ismert nyelvvizsga-bizonyítványt készíttet.

A kérelmezõ köteles az új vizsgaszint tekintetében folya-
matosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben (a továbbiakban: AK) fog-
lalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-X/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 29-én
átvett formailag hiánytalan kérelem, a 2007. október 9-én
átvett tartalmi kiegészítés, valamint a Szakértõi Bizottság
jelentése alapján 2007. november 12-i ülésén azt a döntést
hozta, hogy támogatja a Goethe vizsgarendszer jelen kére-
lemben szereplõ Goethe-Zertifikat B2 önálló vizsgaszintet
képviselõ vizsgájának akkreditációját.

A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.

Hatáskörömet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a, az idegennyelv-tudást
igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdése, 6. §-ának (3) bekezdése, az államilag elis-
mert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és
annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, vala-
mint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM
rendelet határozza meg, az akkreditáció részletes feltéte-
leit és dokumentációját az AK tartalmazza.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 98–99. §-ain, valamint a KR 6. §
(84) bekezdésén alapul.

Az eljárásért fizetendõ akkreditációs díj mértékét az álla-
milag elismert nyelvvizsga egységes követelményrend-
szerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljá-
rásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 1. számú melléklete határozza meg,
melyet a kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. november 14.

Ügyszám: AK-X/22/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi
Lektorátus (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) által benyújtott
nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsgarendszer akkreditáció-
ja iránti kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. november 26-i ülésén a következõ döntést
hozta: A kérelmezõ nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsga-
rendszer akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal
a következõk szerint

engedélyezi:

1. A nyelvvizsgaközpont:
neve: Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont
címe: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

2. A nyelvvizsgarendszer:
neve: Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsga
fajtája: egyházi (hittudományi) szaknyelvi, kétnyelvû
nyelve: angol, német

3. Akkreditált vizsgahely:
neve: Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont
címe: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Az akkreditált nyelvvizsgaközpont köteles az államilag el-
ismert nyelvvizsgáztatás során a vizsgázókról a Nyelv-
vizsgáztatási Akkreditációs Központ elektronikus felüle-
tén anyakönyvet vezetni.

Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgázta-
tás során a sikeres vizsgázóknak a többször módosított
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint a központ elektro-
nikus formanyomtatványán keresztül államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványt készíttet.

Az elsõ akkreditációs felülvizsgálat határideje: 2009. no-
vember 26.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 29-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság je-
lentése alapján 2007. 11. 26-án hozta meg döntését.

A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. november 26.

Ügyszám: AK-XXIX/1/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J.
u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2007. december 3-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsga-
hely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követ-
kezõk szerint

engedélyezi:

Név: Katedra Nyelviskola Kft.
Cím: 1075 Budapest, Madách tér 4.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 12. 3-án át-
vett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ beje-
lentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. december 6.

Ügyszám: AK-VII/42/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ
u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2007. december 3-i ülésén a
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következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsga-
hely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követ-
kezõk szerint

engedélyezi:

Név: Katedra Nyelviskola Kft.
Cím: 1075 Budapest, Madách tér 4.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyúj-
tott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 11. 12-én át-
vett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ beje-
lentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. december 6.

Ügyszám: AK-XVI/65/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Sza-
badságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont által beje-
lentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tár-
gyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. decem-
ber 3-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ be-
jelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint

engedélyezi:

Név: Nyíregyházi Fõiskola Idegennyelvi Intézet
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyúj-
tott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 11. 26-án át-
vett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ beje-
lentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendel-
kezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. december 6.

Ügyszám: AK-XXII/11/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató
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A Honvédelmi Minisztérium közleményei

2008/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1659

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
13/2008. (HK 5.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
utazási költségátalányáról, valamint

a szállítási normaösszegekrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésben kapott felha-
talmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség kül-
földi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folyta-
tó személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellát-
mányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007.
(VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendel-
kezéseire, a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot telje-
sítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
utazási költségátalányáról, valamint a szállítási norma-
összegekrõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató
személyi állományára terjed ki.

2. A Rendelet 16. § (3) bekezdés alapján a kiküldött és
családtagi pótlékra jogosuló hozzátartozója utazási költ-
ségátalányának elkészítésére és közzétételére a Honvédel-
mi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
mint illetékes logisztikai ellátó szerv jogosult.

3. A Rendelet 17. § (7) bekezdés alapján a honvédség
tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttei állomáshe-
lyéül szolgáló helyõrségek esetében a szállítási norma-
összegek elkészítésére és közzétételére a Honvédelmi Mi-
nisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, mint ille-
tékes logisztikai ellátó szerv jogosult.

4. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya által
igénybe vehetõ utazási költségátalányt, valamint a szállítási
normaösszeget a Rendelet vonatkozó szabályainak alkalma-
zásával az intézkedés melléklete szerint állapítom meg.

5. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2008. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Horváth József
dandártábornok s. k.,

HM FLÜ vezérigazgató

*Az intézkedés aláírásának napja 2008. február 14.



1. számú melléklet a 13/2008. (HK 5.) HM FLÜ intézkedéshez

Helyõrség
Utazásikölt-
ség-átalány
(forintban)

Szállítási normaösszegek (forintban)

Egyedülálló (300 kg) Kiküldött + 1 fõ (450 kg) Kiküldött + 2 fõ (500 kg) Kiküldött + 3 fõ (550 kg) Kiküldött + 4 fõ (600 kg)

Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp.

Bécs 10 010 69 927 69 927 104 891 104 891 116 545 116 545 128 200 128 200 139 854 139 854

Belgrád 15 050 79 239 79 239 113 857 113 857 126 507 126 507 139 158 139 158 151 808 151 808

Brunnsum 98 350 89 631 86 545 134 446 129 817 149 385 144 241 164 323 158 665 179 262 173 089

Brüsszel 87 850 99 633 96 546 149 449 144 820 166 054 160 911 182 660 177 002 199 265 193 093

Bydgoszcz 37 100 82 244 81 015 123 366 121 522 137 073 135 025 150 780 148 527 164 488 162 030

Capellen 58 590 82 244 82 244 123 366 123 366 137 073 137 073 150 780 150 780 164 488 164 488

Casteau–Mons 72 870 89 631 86 545 134 446 129 817 149 385 144 241 164 323 158 665 179 262 173 089

Edmonton 228 550 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Geilen-Kirchen 22 400 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Genf 37 800 94 163 94 163 141 245 141 245 156 939 156 939 172 633 172 633 188 327 188 327

Glons 95 900 89 617 86 545 134 425 129 817 149 361 144 241 164 297 158 665 179 233 173 089

Göteborg 40 600 160 994 160 994 241 491 241 491 268 323 268 323 295 156 295 156 321 988 321 988

Hamburg 18 550 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Heidelberg 46 340 79 157 79 157 118 736 118 736 131 929 131 929 145 122 145 122 158 315 158 315

Izmír 114 100 217 712 168 445 326 567 252 668 362 853 280 742 399 138 308 817 435 423 336 891

Kalkar 45 850 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Kijev 31 850 119 179 100 719 178 769 151 078 198 632 167 864 218 495 184 651 238 358 201 437

Madrid 35 000 131 496 125 337 197 244 188 006 219 160 208 896 241 075 229 785 262 991 250 675

Molesworth 39 340 125 337 106 863 188 006 160 294 208 896 178 104 229 785 195 915 250 675 213 725

Monsanto 47 950 140 740 119 179 211 110 178 769 234 567 198 632 258 024 218 495 281 481 238 358

Monterey, USA 188 650 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Moszkva 43 750 162 287 106 863 243 431 160 294 270 479 178 104 297 526 195 915 324 574 213 725

Motta di Livenza 67 550 79 157 79 157 118 736 118 736 131 929 131 929 145 122 145 122 158 315 158 315

Nápoly 102 550 98 861 98 861 148 292 148 292 164 769 164 769 181 245 181 245 197 722 197 722

Norfolk, USA 178 150 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Oberammergau 92 190 77 300 77 300 115 950 115 950 128 833 128 833 141 717 141 717 154 600 154 600

Ottawa 203 350 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Párizs 42 350 109 973 109 973 164 959 164 959 182 558 182 558 201 251 201 251 219 945 219 945
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Helyõrség
Utazásikölt-
ség-átalány
(forintban)

Szállítási normaösszegek (forintban)

Egyedülálló (300 kg) Kiküldött + 1 fõ (450 kg) Kiküldött + 2 fõ (500 kg) Kiküldött + 3 fõ (550 kg) Kiküldött + 4 fõ (600 kg)

Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp.

Poggio Renatico 57 540 91 474 91 474 137 211 137 211 152 457 152 457 167 702 167 702 182 948 182 948

Ramstein 53 970 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Rheindahlen 54 460 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Regina (Moose Jaw) 239 400 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Róma 103 250 93 946 93 946 140 919 140 919 156 577 156 577 172 234 172 234 187 892 187 892

Solbiate Olona 45 850 85 316 85 316 127 974 127 974 142 193 142 193 156 412 156 412 170 631 170 631

Stavanger 92 050 159 215 159 201 238 823 238 801 265 359 265 335 291 894 291 868 318 430 318 402

Tampa, USA 168 350 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Udine 66 815 79 157 79 157 118 736 118 736 131 929 131 929 145 122 145 122 158 315 158 315

Ulm 53 900 77 447 77 447 106 255 106 255 118 060 118 060 129 866 129 866 141 671 141 671

Vyskov 10 050 69 927 69 927 104 891 104 891 116 545 116 545 128 200 128 200 139 854 139 854

Zágráb 10 500 72 999 72 999 109 499 109 499 121 665 121 665 133 832 133 832 145 998 145 998
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A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
136/2008. (HK 5.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a vizitdíj, kórházi napidíj, és részleges térítési díj

megfizetésérõl, valamint az elszámolási nyilatkozat
szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a kötelezõ egészségbiz-
tosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvényre, va-
lamint végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendeletre, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletre, valamint a sürgõs
szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatá-
sokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendeletre, továbbá a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. § (2) bekezdésére – a vizitdíj, kórházi napidíj és a
részleges térítési díj megfizetésének, valamint az elszámo-
lási nyilatkozat szabályairól az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ Repülõorvosi, Egészségvizs-
gáló és Kutató Intézetre és az MH dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ Fogorvosi Rendelõre terjed ki.

2. A kötelezõ egészségbiztosítás keretében egészség-
ügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál történõ
egészségügyi ellátás igénybevétele vizitdíj, kórházi napi-
díj, illetve részleges térítési díj megfizetésével történik.

3. Vizitdíj megfizetésével igénybe vehetõ szolgálta-
tások:

a) Fogászati alapellátás
b) Járóbeteg-szakellátás
c) Járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott rehabilitá-

ciós ellátás
A vizitdíj összege 300 Ft.

4. Alkalmanként 1000 Ft emelt összegû vizitdíjat kell fi-
zetni:

a) Járóbeteg-szakellátás esetében, amennyiben azt a
biztosított személy más finanszírozott egészségügyi szol-
gáltatónál veszi igénybe, mint amelynél a beutaló orvos
azt kezdeményezte.

b) Járóbeteg-szakellátás esetében, ha a biztosított sze-
mély a beutalóval igénybe vehetõ ellátást beutaló nélkül
veszi igénybe.

c) Ügyeleti járóbeteg-ellátás esetén, amennyiben annak
igénybevételét nem indokolja a sürgõs szükség (kivéve a
18 éven aluliak).

5. A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele elõtt kell be-
fizetni.

6. Az egynapos sebészeti ellátás jelentés és finanszíro-
zás szempontjából fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásnak
minõsül, ennek értelmében kórházi napidíjat kell utána fi-
zetni.

7. A kórházi napidíj összege 300 Ft/nap.

8. A kórházi napidíjat a gyógyintézetbõl történõ elbo-
csátáskor kell beszedni.

9. Részleges térítési díj megfizetésével igénybe vehetõ
szolgáltatások:

a) Fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás, ha azt a biztosított
beutaló nélkül veszi igénybe, kivéve a sürgõs szükség
esetét.

b) Fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási
rendtõl eltérõ igénybevétele, kivéve a sürgõs szükség
esetét.

c) A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás, amennyiben a
biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltató mun-
karendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igé-
nyel.

10. A részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a
30%-a, ami az adott ellátásért az egészségbiztosító felé el-
számolható, azzal, hogy a biztosított által fizetendõ összeg
nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot.

11. Nem kell vizitdíjat, illetve kórházi napidíjat fizetni,
ha:

a) az ellátás kötelezõ járványügyi intézkedés részét
képezi,

b) az ellátás katasztrófa-egészségügyi ellátás részét
képezi,

c) a biztosított népegészségügyi célú, célzott szûrõvizs-
gálatot vesz igénybe,

d) az ellátás terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és
gyermekágyas anya gondozásának részét képezi,

e) az ellátás sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelésnek
minõsül,

f) az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeál-
lapotának pszichiátriai fekvõbeteg-gyógyintézetben törté-
nõ megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges,

g) az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalá-
lozott,

h) az ellátást a biztosított a hajléktalanok ellátására lét-
rehozott és finanszírozott háziorvos által kiállított beutaló
alapján veszi igénybe,

i) a biztosított a 18. életévét még nem töltötte be,
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j) az ellátás a Magyar Honvédség tényleges állományú
tagjának, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a rend-
védelmi szervek (határõrség, rendõrség, vám- és pénzügy-
õrség, polgári védelem, büntetés-végrehajtási szervezet,
állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, polgári
nemzetbiztonsági szolgálat), az Országos Mentõszolgálat
és az irányítása alatt mentési feladatokat ellátó egyéb men-
tõszervezetek dolgozói a szolgálattal közvetlenül össze-
függõ intézkedés vagy eljárása során szerzett sérülés vagy
betegség esetén (beleértve a kontroll- és kiegészítõ vizsgá-
latokat is),

k) az ellátást igénybe vevõ biztosított térítésmentesen
legalább 30 alkalommal adott teljes vért, és ezt az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat által kiállított dokumentummal
igazolja,

l) tüdõszûrõ vizsgálat igénybevételére a fertõzõ beteg-
ségek és járványok megelõzése céljából kerül sor, függet-
lenül attól, hogy az kötelezõen elrendelt-e,

m) az ellátást a 18 év feletti, nappali rendszerû alapfokú
vagy középfokú iskolai oktatásban részt vevõ biztosított
az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében veszi
igénybe,

n) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértõi
vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási
vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve az egész-
ségbiztosítás pénzbeli vagy baleseti ellátására való jogo-
sultság megállapítása céljából kerül sor,

o) ha az ellátás nem az OEP terhére történik,
p) fogvatartott személyek ellátásakor.

12. Nem kell vizitdíjat fizetni a csatolt dokumentumban
felsorolt tartós orvosi kezelések esetében, amennyiben az
annak részét képezi, vagy azzal kapcsolatos. A mentesség
a betegség diagnózisa felállításának dokumentált idõpont-
jától a biztosított gyógyulásáig, illetve a szakmailag indo-
kolt kontrollvizsgálatok elvégzéséig tart.

13. Ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbe-
teg-szakellátást vesz igénybe a biztosított személy, csak
egyszer kell vizitdíjat fizetnie.

14. Nem számít külön alkalomnak, ezért kezelésenként
nem kell vizitdíjat fizetni

a) injekciós, infúziós kúráért,
b) kötözésért,
c) gyógytornakezelésért,
d) fizikoterápiás kezelésért, amennyiben azt nem az or-

vos végzi,
e) fürdõgyógyászati ellátás részét képezõ kezelésért.

15. Sürgõsségi ellátást nyújtó munkahelyeken (ügyelet,
sürgõsségi fogadóhelyen, sürgõsségi osztályon, illetve so-
ron kívüli ellátási igény esetében) a vizitdíjat és a kórházi
napidíjat az ellátás igénybevételét követõen kell beszedni,
amennyiben a sürgõs szükség nem állt fenn. Amennyiben
az orvosi vizsgálat olyan kórképet állapít meg, amely a

sürgõs szükség kategóriájába tartozik, de a beteg már fize-
tett, a szolgáltatónak vizitdíj visszatérítési kötelezettsége
keletkezik.

16. Évente összesen 20 napnyi kórházi napidíj fizetése
után, amennyiben a biztosított a helyszínen igazolni tudja,
nem kell a továbbiakban fizetni.

17. Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyre köte-
les kifüggeszteni a díjfizetési kötelezettségrõl szóló tájé-
koztatót, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a fizetendõ vizitdíj, illetve kórházi napidíj mértékét,
b) a fizetés lehetséges módjait, ideértve az általa elfo-

gadásra kerülõ vizitbérlet azonosításra alkalmas megneve-
zését,

c) a fizetés helyét.

18. A vizitdíjat az adott napon elõször igénybe vett ellá-
tás kezdetéig meg kell fizetni, kivéve, ha sürgõsségi ellá-
tásról kiderül, hogy indokolatlanul kérték.

19. Az igénybe nem vett ellátásért fizetett vizitdíjat, il-
letve a törvényi mentesség ellenére beszedett vizitdíjat/na-
pidíjat az egészségügyi szolgáltatónak a biztosított részére
vissza kell fizetni készpénzben a pénztárban.

20. A vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetnie a
biztosítottnak. Amennyiben a biztosított külön a háziorvo-
si alapellátás (beleértve a fogászati alapellátás) és külön a
járóbeteg-szakellátás (beleértve a fogászati szakellátást)
területén 20-20 alkalommal nem emelt összegû vizitdíjat
fizetett, a 21. alkalomtól a jogszabályi feltételek szerint
igényelheti azt vissza az illetékes jegyzõtõl. (Ez a jog nem
érinti a szolgáltató jogosulatlanul beszedett vizitdíj vissza-
térítési kötelezettségét.)

21. Az egészségügyi szolgáltató szabályzatában határoz-
za meg a vizitdíj és kórházi napidíj befizetésének módját.

22. A vizitdíj és kórházi napidíj fizetési kötelezettség
teljesíthetõ:

a) Készpénzzel.
b) Az egészségügyi szolgáltató döntése alapján
– vizitbérlettel,
– az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vi-

zitdíj, illetve kórházi napidíj befizetését igazoló bizony-
lattal,

– az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által kiadott egészségpénztári kártyával,

– egyéb készpénz-helyettesítõ eszközzel.

23. Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell a
személyi és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a vizitdíj

a) készpénzben,
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b) a szolgáltató telephelyén, illetve telephelyein,
c) az általa meghatározott pontokon, módon befizethe-

tõ, illetve beszedhetõ legyen.

24. A beszedett vizitdíjról, illetve kórházi napidíjról
nyugtát, illetve kérelemre számlát kell kiállítani, amelynek
tartalmaznia kell:

a) annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlá-
nak vagy nyugtának minõsül,

b) az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ nevét és

tajszámát,
d) a megfizetett összeget,
e) a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért

fizetett vizitdíjat), vagy szakorvosi vizitdíj, vagy kórházi
napidíj,

f) a fizetés módját,
g) a teljesítés idõpontját,
h) a számla, illetve nyugta sorszámát.

25. Az egészségügyi szolgáltató mentesül külön bi-
zonylatadási kötelezettsége alól, amennyiben a vizitdíj,
illetve napidíj befizetése automata igénybevételével törté-
nik, feltéve, ha az alkalmazott eszköz a jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelõ tartalmú bizonylat
két példányban történõ kiállítását elvégzi.

26. A társadalombiztosítás által finanszírozott fogászati
alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat
– magyar nyelven, közérthetõen megfogalmazott – elszá-
molási nyilatkozatban tájékoztatja

a) a biztosított által igénybe vett ellátásról,
b) a biztosított által fizetendõ vizitdíj összegérõl,
c) az ellátásért fizetendõ külön jogszabály szerinti térí-

tési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének fel-
tétele.

27. A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szol-
gáltató a biztosítottat – magyar nyelven, közérthetõen
megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja

a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jog-
szabályban meghatározott OENO-kóddal együtt),

b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási fi-
nanszírozás keretében külön jogszabály alapján igényel-
hetõ legmagasabb finanszírozási összeg mértékérõl,

c) a biztosított által fizetendõ vizitdíj összegérõl,
d) az ellátásért fizetendõ külön jogszabály szerinti térí-

tési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének fel-
tétele.

28. A biztosított az elszámolási nyilatkozat mindkét pél-
dányának aláírásával igazolja, hogy az abban megnevezett
ellátást igénybe vette. Az aláírt elszámolási nyilatkozat
egyik példányát a biztosítottnak át kell adni, másik példá-
nyát pedig az egészségügyi szolgáltató a biztosított egész-
ségügyi dokumentációjának részeként megõrzi.

29. Ha a biztosított nem képes aláírni az elszámolási
nyilatkozatot, úgy azt helyette a képviseletére jogosult, az
egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 16. §-ának
(1)–(2) bekezdése szerinti személyek – az ott meghatáro-
zott sorrend alapján – jogosultak aláírni. Ha a biztosított
nem akarja aláírni a ténylegesen elvégzett tevékenységrõl
szóló elszámolási nyilatkozatot, annak pótlását a bíróság-
tól lehet kérni.

30. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a 64/2007. (HK 3.) MH HEKET parancsnoki
intézkedést hatályon kívül helyezem.

Dr. Németh András
orvos dandártábornok s. k.,

MH egészségügyi fõnök
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Tartós orvosi kezelések köre és a hozzájuk tartozó BNO-kódok

1. Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenve-
dõ betegek oki és tüneti kezelése

C00–C97; D00–D09; D37–D48; Z08; Z51.0–Z51.2

2. Vesebetegek dialíziskezelése és az azzal összefüggõ
vizsgálatok

Z49

3. A véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben
szenvedõk ellátása

D66–D67; D68.0–D68.2; D69.1; D69.4; D69.8

4. Véradással összefüggõ vizsgálatok Z52.0; Z00.5

5. Cukorbetegség kezelése E10–E14

6. Szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és
szövetátültetésen átesettek gondozása

Z94 (kivéve Z94.5; Z94.7); Z00.5; Z52; Z01.91

7. HIV-fertõzés és AIDS-betegség kezelése B20–B24



8. Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos
depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése

F20; F25; F31.4; F31.5; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3

9. Kábítószer-függõséget gyógyító kezelés, kábítószer-
használatot kezelõ más ellátás

F11.1–7; F12.1–7; F14.1–7; F 15.1–7, F16.1–7; F19.1–7

10. Alkoholfüggõséget gyógyító kezelés F 10.1–7

11. Dokumentált autoimmun megbetegedések D86; E06.3; E31.0; K50; K51; L93; M30–M36

12. Veleszületett és szerzett vérzékenységek D65; D68.4; D68.8; D68.9

13. Porphyria E80.0; E80.1; E80.2

Sürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ állapotok és betegségek

1. Életet veszélyeztetõ, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külsõ vagy belsõ) vérzés

2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (pl. embolia, Adams-Stokes-Morgagni szindróma,
syncope, fulladások, életet veszélyeztetõ ritmuszavarok, klinikai halál állapota)

3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere-állapotok, a folyadék- és ion-háztartás életveszélyes zavarai

4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulla-
dás, fejlõdési rendellenesség, trauma)

5. Eszméletlen állapotok

6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok

7. Hirtelen fellépõ látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés

8. Szepszis

9. Magas halálozású, vagy súlyos szövõdmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépõ, vagy progrediáló,
nem sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása

10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut nõgyógyászati
vérzés

11. Sokkmegelõzõ és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és polisziszté-
más autoimmun betegségek krízisállapotai

12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros mûködésén, illetve a csontvelõi vérsejtképzés elégtelenségén alapuló
heveny vérsejthiány-állapot

13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövõ heveny életveszély

14. Akut légzési elégtelenség, légútszûkület (pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)

15. Mérgezések

16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkezõ, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (pl. bélelzáró-
dás, appendicitis, perforatio, méhen kívüli terhesség, petefészekciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsány-
csavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)

17. Égés-fagyás (III–IV. fokú és nagy kiterjedésû I–II. fokú és/vagy az életminõség szempontjából különösen veszé-
lyeztetett testtájat vagy a légutakat érintõ)

18. Elsõdleges sebellátás

19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdõ, lép, máj, vese) sérülése

20. Compartement szindrómák

21. Nyílt törések és decollement sérülések

22. Amputációk (replantációs lehetõségekkel vagy azok nélkül)
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23. Súlyos medencegyûrû-törések

24. Politraumatizáció, többszörös sérülések

25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma

26. Áramütés, elektrotrauma

27. Hõ- és hidegártalom, kihûlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hõguta

28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség

29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggõ közvetlen veszélyeztetõ állapot

30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok

31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövõdményeik révén az életet veszélyeztetõ állapotot idéz -
nek elõ.
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A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
144/2008. (HK 5.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírás (STANAG 3527

– A repülõszemélyzet pihenésének szabályozása –
3. kiadás)

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló 1/2000.
(HK. 2.) HM utasításra, valamint az Egységes NATO Elõ-
írások elfogadásáról szóló 11/2006. (HK 23.) HVKF elsõ
helyettesi közleményére, továbbá a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl
szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdésére
– az egészségügyi szakfeladatok egységes elvek szerint
történõ végrehajtása érdekében az Egységes NATO Elõírás
(STANAG 3527 – A repülõszemélyzet pihenésének sza-
bályozása – 3. kiadás) nemzeti bevezetésére az alábbiak
szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
teljes repülõ-hajózó állományára.

2. A STANAG 3527 – A repülõszemélyzet pihenésének
szabályozása 3. kiadás – címû dokumentumot ezen intéz-
kedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A szabványosítási dokumentum célja, irányelvek
meghatározása a maximum megengedett repülési órák és a
kötelezõ pihenõidõ biztosításának vonatkozásában.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.* Rendel-
kezéseit 2008. március 10-tõl kell alkalmazni.

Dr. Németh András
orvos dandártábornok s. k.,

HM egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. február 20.

Melléklet a 144/2008. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez

Repülõszemélyzet pihenésének szabályozása

A résztvevõ nemzetek megállapodnak abban, hogy a re-
pülési tevékenység szabályozásánál minimum követel-
ményként alkalmazni fogják az alábbi bekezdésekben fog-
laltakat.

ÁLTALÁNOS

1. A repülõszemélyzet bármilyen repüléssel kapcsolatos
maximális repülési idejét és a kötelezõ pihenõidõket az
alábbiak figyelembevételével kell meghatározni:

a) Két repülési tevékenység között kötelezõ pihenõidõ
biztosítása.

b) További kötelezõ pihenõidõ elrendelése, amennyiben
a repülõorvos a fáradtság jeleit észleli.

c) A havonta, negyedévente és évente teljesített maxi-
mális repülési óraszám meghatározása.



d) Speciális küldetések és hosszan tartó mûveletek so-
rán a személyi állomány teljesítõképességének fenntartá-
sa, illetve a fáradtság következményeinek minimalizálása.
24 órás mûveletek során a térbeli és helyzeti tudatosság és
tájékozódó képesség biztosítása érdekében kiemelt figyel-
met kell fordítani az alvás és ébrenlét egyensúlyára.

2. Fenti kívánalmak teljesülésénél az alábbi tényezõket
kell számításba venni:

a) repülési óraszám,

b) repüléssel kapcsolatos földi tevékenységek (kiképzé-
sek, eligazítások, szimulátor mûszeres kiképzések stb.),

c) egyéb szolgálati feladatok,

d) a mûveleti terület éghajlati és környezeti viszonyai,

e) a repülési tevékenység típusa és idõtartama (pl.
trans-meridián repülés, kiképzés, továbbképzés, mûrepü-
lés stb.),

f) repülõgép típusa (a személyzet tagjainak igénybevé-
telével összefüggésben),

g) a Topülés tulajdonságai (sebesség, G túlterhelés, re-
pülési csúcsmagasság, túlnyomás, kezelési jellemzõk),

h) a repülõszemélyzet tagjának személyi és szociális kö-
rülményei.

A MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETEI

3. Megszorítások: A repüléssel és kötelezõ pihenéssel
töltött tevékenységnek váltakoznia kell. Tekintettel a re-
pülõgépek, a küldetések és/vagy a személyzet konfigurá-
ció széles választékára, ezen intézkedés nem szab meg ha-
tárokat a napi repülési órák vonatkozásában.

A havi/negyedéves/éves maximum repülési órákat az
alábbi táblázat tartalmazza:

Repülési órák

Repülõgép típusa

egyszemélyes
többszemélyes

(nem túlnyomá-
sos repülõgép)

többszemélyes
(túlnyomásos

repülõgép)

havonta 90 125 150

negyedévente 240 330 400

évente 850 1200 1400

4. Pihenõidõ: A repülési és repüléssel kapcsolatos tevé-
kenységeket pihenõidõnek kell követnie a 2. pontban fel-
sorolt tényezõk figyelembevételével. A pihenõidõ hossza
és a pihenõidõt követõ tevékenység egyaránt a pihenést
megelõzõ tevékenységtõl függ. Bizonyos körülmények
között a pihenõidõt lehet csökkenteni és növelni. A mun-
ka-pihenési rezsim meghatározása a parancsnok felelõssé-
ge, összhangban a nemzeti szabályozókkal.

5. Repülõ-egészségügyi ajánlás: Fenti rendelkezéseken
túl, a fáradtság jeleit mutató repülõszemélyzet részére a
repülõorvos pihenõidõt javasolhat, melyet a parancsnok
engedélyez.

A repülõszemélyzet pihenését lehetõség szerint az aláb-
biak alapján kell biztosítani:

a) A személyzet pihentetése lehetõleg a repülõtéren kí-
vül, kényelmes környezetben történjen, repülõ-egészség-
ügyi szakállomány felügyelete mellett.

b) A repülõorvos értékelje újra az egyén állapotát,
mielõtt az folytatná a repüléssel kapcsolatos tevékeny-
ségét.

6. Bizonyos hosszan tartó mûveletek során indokolt le-
het különbözõ farmakológiai szerek használata a teljesít-
mény növelésére, a fáradtság okozta következmények mi-
nimalizálására. Ezen szerek használata nagy körültekin-
tést, fokozott ellenõrzést igényel a repülõorvosok részérõl,
összhangban az ezzel kapcsolatos jogszabályokkal, sza-
bályzókkal.
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SZERZÕDÉS

Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdés
megnevezése

Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõk neve
Szerzõdés értéke

(nettó)
Szerzõdés létrejöttének

dátuma

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási Gumiabroncsok szállítása,
szerelése, tárolása, javítása

JSI Profil Kft.
Asz: 10317998-2-07 8 millió Ft 2008. február 4. 2008. február 4. 2008. december 31.
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KÖZLEMÉNYEK

Az MH Drogprevenciós Bizottság
közleménye

A Magyar Honvédség
Drogprevenciós Stratégiája

A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottsága a
zéró tolerancia érvényesítése érdekében az alábbi fõ fel-
adatok megvalósítását jelöli meg tevékenysége céljául:

A drogproblémával és annak kezelésével összefüggõ
egységes belsõ szabályozó rendszer érvényesítése.

1. Hatékony prevenciós tevékenység szakmai proto-
kolljainak meghatározása, azok érvényesülésének szak-
mai felügyelete.

2. A képzési, kiképzési és parancsnoki felkészítési
programok felügyelete.

3. Monitoringrendszer kidolgozása és mûködésének
felügyelete.

4. Központi adattár létrehozásával az abban tárolt infor-
mációk alapján a Magyar Honvédség drogtérképének fo-
lyamatos aktualizálása.

I.
Epidemiológia

Fel kell mérni és nyomon kell követni a szerekkel kap-
csolatos drogfogyasztási szokásokat, fertõzöttségi mutató-
kat, a hozzáférhetõséget, a szocializációs háttértényezõk-
kel összefüggésbe hozható sûrûsödési pontokat.

Az eredményeket úgy kell feldolgozni, hogy lehetõvé
váljon a beavatkozási pontok beazonosítása, melyek alap-
ján a személyi állomány körében célorientált megelõzõ
tevékenységet kell végezni.

A drogstratégia kialakításához, a drogfogyasztáshoz
kapcsolódó bármilyen intervencióhoz elengedhetetlen a
valós, aktuális helyzet pontos ismerete, valamint a tel-
jes állomány idõszakos szûrése.

Cél
A tárca drogstratégiai döntései epidemiológiailag meg-

alapozottak legyenek.

Feladat
1. Adatbázis kialakítása, mely alkalmas a valós aktuális

helyzet pontos ismertetésére (az egészségügyi és a hozzá-
juk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmé-
rõl szóló törvény elõírásainak figyelembevételével).

2. Az epidemiológiai vizsgálatok egységes koncepció-
jának kidolgozása.

3. Adatok komplex értékelésének megvalósítása több
dimenzió mentén (drogfogyasztást elõrejelzõ tényezõk,
kockázati hajlamosító tényezõk stb.).

4. Jelentési rendszer kialakítása.

Várható eredmény
A drog-epidemiológiai helyzet pontos ismerete – a pre-

venciós munka monitorozásán át a minõségkontroll lehe-
tõségének megteremtésével – alapján valósulhat meg a pa-
rancsnoki állomány döntés-elõkészítõi támogatása a zéró
tolerancia érvényesítése érdekében.

II.
Prevenció

Több tudományos területet átfogó ismeretek alapján ki-
épített hálózattal mûködtetett komplex megelõzési prog-
ram végrehajtása a MH személyi állománya körében.

Cél
A drogfogyasztó magatartás kialakulásához vezetõ koc-

kázati tényezõk csökkentése és a védõtényezõk érvénye-
sülésének erõsítése.

Feladat
1. Meg kell határozni azoknak a szakterületi képvise-

lõknek a körét, akik a drogprevenciós feladatokat, illetve a
konkrét megelõzõ tevékenységet végzik.

2. A továbbképzések folyamatosságát biztosítani kell a
szakemberek számára, illetve rendszeres konzultációkat
kell szervezni részükre.

3. A MH teljes személyi állománya körében folyamatos
megelõzõ tevékenységet kell folytatni, melyet az állo-
mányilletékes parancsnoknak kell biztosítani (tervezni,
szervezni, végrehajtani).

Várható eredmény
Az életstílus befolyásolásán keresztül a rekreációs

igényszint fejlesztésével megadni az esélyt az állomány
részére, hogy a szervezet elvárásainak képes legyen meg-
felelni.

III.
Ártalomcsökkentés

A zéró tolerancia követelményének figyelembevéte-
lével:

Cél
A droghasználó ellátását biztosítani képes civil egész-

ségügyi, illetve speciális intézmények gyors elérhetõségé-
nek megteremtése.
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A droghasználó visszailleszkedésének segítése a civil
szférába.

Feladat
Ártalomcsökkentõ kiadványok szerkesztése.
A drogfogyasztó egyén szolgálati viszonyának meg-

szüntetése méltatlanság címen, a drogfüggõk vonatkozá-
sában egészségügyi alkalmatlanság címén.

Várható eredmény
Az ártalomcsökkentõ elemeket és munkajogi szankció-

kat tartalmazó drogstratégiától várhatjuk a droghasználat
okozta egyéni és közösségi károk viszonylag rövid idõn
belül jelentkezõ mérséklését.

IV.
Szûrés

A hatályos belsõ normatívák lehetõségeinek alkalmazá-
sával, az illegális kábítószerekkel, pszichotróp vegyüle-
tekkel való kapcsolatba kerülés megakadályozása, illetve
ezek felderítése a MH személyi állománya körében.

Cél
Az állomány biztonságának növelése, a zéró tolerancia

elvének figyelembevételével.

Feladat
1. Az érintett állomány folyamatos tájékoztatását kell

elrendelni az ellenõrzésre irányuló rendszer mûködésérõl.
2. A probléma fontosságára és kényességére tekintettel

a jogi szakterület részérõl módszertani útmutató kidolgo-
zása indokolt az egységes jogalkalmazás érdekében. A
szûrõvizsgálatok elrendelésének kezdeményezésével jo-
gosult állománycsoport jogi tájékoztatását végre kell
hajtani.

3. A szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szakszemély-
zet továbbképzéseit biztosítani kell számukra.

4. A szûrésben részt vevõ szolgálatok együttmûködésé-
nek megvalósítása.

Várható eredmény
A kábítószer-fogyasztás felderítése, beazonosítása és

bizonyítása.
Az MH személyi állományának körében az illegális

drogfogyasztás minimálisra történõ csökkenése.

Az egyes szervek, szervezetek feladatai a Drogstraté-
gia megvalósításában:

Az érintett szervek, szervezetek a Magyar Honvédség
Drogstratégiája célkitûzéseinek valóra váltása érdekében
éves munkatervben tervezzék a szakirányú feladataikat.

A feladatok prioritásai a Magyar Honvédség Drogpre-
venciós Bizottság éves munkatervében kerülnek jóváha-
gyásra.

A jóváhagyott stratégia összehangolása érdekében
az éves munkatervben rögzített feladatokról a Magyar
Honvédség Drogprevenciós Bizottság részére évenként
beszámoló készül.

A Magyar Honvédség
Drogprevenciós Bizottság

ügyrendje

I. A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA ÉS FÕBB ADATAI

1. A Bizottság jogállása

I. 1.1. A Bizottság a Magyar Honvédség jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ konzultatív szervezeti egysége,
melynek neve: Magyar Honvédség Drogprevenciós Bi-
zottság. Rövidített neve: MH DB (a továbbiakban: Bizott-
ság).

I. 1.2. A Bizottság székhelye: 1055 Budapest, V. kerü-
let, Balaton utca 7–11. Postacím: 1885 Budapest, Pf. 25.

I. 1.3. A Bizottság tagjainak nevét (rendfokozatát), be-
osztását, szolgálati (munka-) helyét, a jelen Ügyrend mel-
léklete tartalmazza.

I. 1.4. A Bizottság megalakulására, mûködésére, vala-
mint a Bizottság tagjaira vonatkozó fenti adatok, jogok és
tények nyilvánosak. A tagok nevét (rendfokozatát, tisztsé-
güket), valamint a megalakulásra és a mûködésre vonatko-
zó fontosabb adatokat – a Honvéd Vezérkar fõnöke dönté-
se alapján – a Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapjá-
ban (Honvédelmi Közlöny) közzé kell tenni.

2. A Bizottság rendeltetése és tevékenységi köre

I. 2.1. A Bizottság rendeltetése: A hatályos jogszabá-
lyok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, továbbá a
jelen Ügyrend – és az önigazgatás – keretei között a kábí-
tószer-fogyasztás visszaszorítására irányadó országos
programból a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH)
háruló feladatok eredményes ellátásának elõsegítése.

I. 2.2. A Bizottság feladat- és hatásköre: A kábító-
szer-fogyasztás visszaszorítása érdekében az MH-ra há-
ruló feladatok eredményes ellátásához döntés-elõkészítés,
véleményezés és javaslattétel. Ezen belül a kábítószer elle-
nes nemzeti program alapján javaslatot dolgoz ki:

a) a katonai drogprevenciós stratégia kialakításához,
annak sikeres végrehajtása érdekében;
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b) az MH szervezeteinek személyi állománya kábító-
szerrel való visszaélése megakadályozására, a kábító-
szer-fogyasztás megelõzésére, továbbá az ilyen fogyasz-
tók – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett tör-
ténõ – kiszûrésére;

c) az a) pontban meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében a katonai szervezetek munkájának összehango-
lására;

d) az e célra rendelkezésre álló erõforrások elosztására
és felhasználására;

e) a honvédelmi ágazat érdekeinek a Kábítószerügyi
Koordinációs Bizottságban történõ megjelenítése és a ha-
tékony érvényesítés elõsegítésére.

I. 2.3. A Bizottság tagjainak az Ügyrendben nem szabá-
lyozott jogaira és kötelezettségeire, valamint a Bizottságot
létrehozó Honvédelmi Minisztériummal, továbbá a tago-
kat delegáló katonai szervezettekkel való munkaügyi
kapcsolatokra a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény, illetve a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

I. 2.4. A Bizottság feladatainak ellátása során:
a) kidolgozza a kábítószer-ellenes MH-szintû stratégia

irányelveit;
b) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer, ezen belül

egy komplex droginformációs hálózat mûködésének, vala-
mint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakemberek képzé-
sének szakmai követelményeire;

c) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer – különösen
a jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges szemé-
lyi erõforrások és technikai eszközök – mûködtetéséhez
szükséges költségvetésre;

d) ajánlásokat készít a kábítószer elleni küzdelemmel
összefüggõ jogalkotásban részt vevõ szervek, illetve a bel-
sõ szabályozó tevékenységben és jogalkalmazásban köz-
remûködõ katonai szervek részére;

e) összehangolja a regionális és helyi albizottságok
munkáját, elfogadja az éves tevékenységükrõl szóló be-
számolót;

f) éves munkájáról beszámolót készít a HM Honvéd Ve-
zérkar fõnökhelyettes útján a HM Honvéd Vezérkar fõnö-
kének, aki azt a HM kabinetfõnökkel együttesen terjeszti
fel a honvédelmi miniszternek.

I. 2.5. Az a)–c) pontokban meghatározott irányelveket
és javaslatokat a HM Honvéd Vezérkar fõnök elõterjeszté-
se alapján a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

I. 2.6. A Bizottság köteles a tevékenységérõl és az
ügyek állásáról a HM Honvéd Vezérkar fõnököt kívánsá-
gára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha
más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a
felmerült új körülmények a Bizottság tevékenységét sza-
bályozó normák módosítását teszik indokolttá.

I. 2.7. A Bizottság feladatának ellátásával felmerült
költségek az MH-t, mint megbízót terhelik.

3. A Bizottság mûködése

I. 3.1. A Bizottságot szükség szerint, de legalább évente
kétszer kell összehívni.

I. 3.2. A Bizottság minden tagja jogosult és köteles a Bi-
zottság tevékenységében, illetve annak ülésein részt venni.

I. 3.3. Megszûnik a tag megbízása:
a) a bizottsági tagságra vonatkozó megbízás felmondá-

sával, visszavonásával;
b) a megbízó és a tag közötti szolgálati viszony (munka-

viszony) megszûnésével;
c) a tagságról való lemondással.

I. 3.4. A Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a bizottsági tagságra vonatkozó megbízás megbízó

részérõl történõ felmondásának kezdeményezése;
b) a kábítószer-ellenes MH-szintû stratégia irányelvei-

nek elfogadása,
c) javaslattétel a drogprevenciós rendszer, ezen belül

egy komplex droginformációs hálózat mûködésének, vala-
mint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakemberek képzé-
sének szakmai követelményeire;

d) javaslattétel a drogprevenciós rendszer – különösen a
jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges személyi
erõforrások és technikai eszközök – mûködtetéséhez szük-
séges költségvetésre;

e) ajánlástétel a kábítószer elleni küzdelemmel össze-
függõ jogalkotási tevékenységben részt vevõ szervek, il-
letve a belsõ szabályozó tevékenységben és normaalkotás-
ban közremûködõ katonai szervezetek részére;

f) az Ügyrend elfogadása, módosítása;
g) a Bizottság önkormányzati egységei (regionális és

helyi albizottságok) létrehozásának kezdeményezése;
h) a Bizottság éves munkájáról készített beszámolóje-

lentés elfogadása.

I. 3.5. A Bizottság a fenti kérdésekben határozattal dönt.

I. 3.6. A Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi
tagjának többsége jelen van. E rendelkezéstõl eltérõen va-
lamennyi tagját figyelembe véve, kétharmados jelenlét
szükséges a határozatképességhez

a) az Ügyrend elfogadása és módosítása;
b) a Bizottság éves munkájáról készített beszámoló el-

fogadása tárgyában hozott döntéshez.

I. 3.7. A Bizottság – ha az Ügyrend ettõl eltérõen nem
rendelkezik – az ülésére szóló meghívóban (hirdetmény-
ben) nem szereplõ kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg,
ha az ülésen jelen lévõ tagok többsége hozzájárul a napi-
rendi kérdés megtárgyalásához.

I. 3.8. A jelen lévõ tagok szótöbbséggel hozzák meg ha-
tározatukat.

I. 3.9. Ha a Bizottság tagja az Ügyrend szerint valamely
ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben tör-
ténõ határozathozatal során a határozatképesség megálla-
pításánál számításon kívül kell hagyni.
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I. 3.10. Számításon kívül kell hagyni azt a tagot,

a) aki a tanácskozáson nem jelent meg;

b) akit a határozat kötelezettség vagy felelõsség alól
mentesít, illetve a Bizottság rovására másfajta elõnyben
részesít.

I. 3.11. Az utolsó alpont alkalmazása esetén a tag nem is
szavazhat.

I. 3.12. Az elnökségi tagok megbízatása a Magyar Hon-
védség Drogprevenciós Bizottságáról szóló 67/2005.
(HK 14.) HM utasítás rendelkezésein alapul.

I. 3.13. A Bizottság székhelyének, valamint tevékenysé-
gi körének normatív rendelkezés miatti megváltozása so-
rán az Ügyrend módosítását a Bizottság ülésén felvett
jegyzõkönyvbe kell foglalni.

4. A Bizottság szervezete

a) Bizottság tagjainak gyûlése (a tagok összessége);

b) elnökség;

c) operatív csoport;

d) az albizottságok (különösen regionális albizottság).

5. Az Elnökség

I. 5.1. Az Elnökség (vezetõ tisztségviselõk) három fõbõl
áll: elnök, titkár, operatív csoport vezetõje.

I. 5.2. A Bizottság elnöke vezeti a Bizottságot. A Bizott-
ság elnökét távollétében a Bizottság titkára helyettesíti.

I. 5.3. A Bizottság titkára irányítja a Bizottság részfel-
adatainak összehangolását.

I. 5.4. A Bizottság csak abban az esetben és olyan kör-
ben vonhatja el az elnökségi tagok – illetve az operatív
csoportnak az ügyvezetés körébe esõ – hatáskörét,
amennyiben azt ezen Ügyrend lehetõvé teszi.

I. 5.5. A vezetõ tisztségviselõk kötelesek a tagok kérésé-
re a Bizottság ügyeirõl felvilágosítást adni, a Bizottság
gyûjtõíveibe és irataiba való betekintést lehetõvé tenni. Ha
e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmé-
re a HM HVKF kötelezi a Bizottságot a felvilágosításra, il-
letve a betekintés biztosítására.

I. 5.6. A vezetõ tisztségviselõk a Bizottság vezetését és
képviseletét, az operatív csoport tagjai pedig a Bizottság
ügyvezetését, az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl el-
várható fokozott gondossággal, a Bizottság érdekeinek el-
sõdlegessége alapján kötelesek ellátni.

6. Az operatív csoport

I. 6.1. Az operatív csoport 3–4 fõbõl áll, akik közül 1 fõ
az operatív csoport vezetõje, 1 fõ pedig az operatív csoport
titkára.

I. 6.2. A Bizottság operatív mûködéséhez szükséges fel-
adatokat – ezen Ügyrend szerint – az operatív csoport hajt-
ja végre.

I. 6.3. Az operatív csoport vezetõjén keresztül felel a Bi-
zottság határozatainak végrehajtásáért.

I. 6.4. Feladata a Bizottság tevékenységére vonatkozó
jogszabályok és az Ügyrend keretei között, a bizottsági ha-
tározatoknak megfelelõen tervezni, szervezni a Bizottság
mûködéséhez szükséges tevékenységet.

I. 6.5. Figyelemmel kíséri, hogy a Bizottság és önkor-
mányzati szervei a jogszabályokban és a belsõ szabályza-
tokban rögzítetteknek megfelelõen mûködjenek, közre-
mûködik a tevékenységükhöz szükséges szervezési és sze-
mélyi feltételek lehetõségének biztosításában.

I. 6.6. Feladata az Ügyrend és módosításainak elkészí-
tése, elõterjesztése a Bizottságnak.

I. 6.7. Feladata különösen a kábítószer-ellenes MH-szin-
tû stratégia irányelveinek; a katonai drogprevenciós straté-
giának; a drogprevenciós rendszer, ezen belül egy komp-
lex droginformációs hálózat mûködése, valamint a mûkö-
déshez nélkülözhetetlen szakemberek képzése szabályai-
nak; a kábítószer elleni küzdelemben részt vevõ, illetve
közremûködõ katonai szervek részére ajánlások megalko-
tása és a Bizottságnál azok szükséges és aktuális módosítá-
sának kezdeményezése.

I. 6.8. Segíti a bizottsági demokrácia érvényesülését, tá-
mogatja a tagok ilyen irányú kezdeményezését.

I. 6.9. Kezdeményezi a Bizottságnál a bizottsági tagok
felvételét, véleményt nyilvánít a tag felmondásának elfo-
gadásában és a tag kizárásának kezdeményezésében.

I. 6.10. Elõkészíti a Bizottság éves munkatervét, és azt
eljuttatja az önkormányzati egységek részére.

I. 6.11. Feladata javaslatot tenni a Bizottságnak minden
olyan kérdésrõl, szándékról és feladatról, melynek eldön-
tése annak hatáskörébe tartozik.

I. 6.12. Megtárgyalja a külsõ szervek által tartott vizsgá-
latok megállapításait, és e tárgyban elõterjesztést készít a
Bizottságnak.

I. 6.13. Döntés-elõkészítés bármilyen pályázaton való
részvételrõl vagy pályázat kiírásáról.

I. 6.14. Közremûködés a regionális és helyi albizottság
szervezeti egységeinek kialakításában és azok tevékenysé-
gének MH-szintû segítésében.

I. 6.15. Dönt minden olyan ügyben, melyet a mûködési
szabályok a hatáskörébe utalnak.
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II. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1. Az ülések elõkészítése

II. 1.1. A bizottsági ülés idõpontjára, helyére és napi-
rendjére az operatív csoport vezetõje tesz javaslatot. Az
idõpontot úgy kell kitûzni, hogy a részvételben a tagok ne
legyenek akadályozva.

II. 1.2. Az 1. pontban foglaltakra vonatkozó javaslatot
az operatív csoport az ülésén tárgyalja meg. Ha a regioná-
lis albizottság, illetve testületi szerv, tisztségviselõ, vagy a
Bizottság bármely tagja a napirendre vonatkozóan javasla-
tot tesz az operatív csoportnak, akkor azt meg kell tárgyal-
nia, és döntenie kell arról, hogy a javaslatot a bizottsági
ülés napirendjére javasolja-e. Nemleges döntés esetén a ja-
vaslat elvetésének okát a bizottsági ülésen ismertetni kell.

II. 1.3. Az operatív csoport a napirendre tûzött elõter-
jesztéseket lehetõség szerint írásba foglalja és azokat
– esetleg rövidített formában – a tagokhoz legkésõbb a bi-
zottsági ülést megelõzõen 5 nappal eljuttatja, vagy a bi-
zottsági ülés meghirdetésével egyidejûleg tudomásukra
hozza, hogy az elõterjesztést hol és mikor lehet megtekin-
teni.

II. 1.4. Az operatív csoport a bizottsági ülés napjáról,
idejérõl, helyérõl – az ülést megelõzõen legalább 5 nap-
pal – értesíti a Bizottság tagjait, továbbá mindazokat, aki-
ket az ülésre meg kell, vagy meg kíván hívni.

II. 1.5. A tagok értesítése történhet a (Bizottság székhe-
lyén található) hirdetõtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
vagy a tagoknak átadott, illetve postán megküldött meghí-
vóval.

II. 1.6. Írásbeli meghívót kell küldeni azoknak a tagok-
nak, akik állandóan, vagy tartósan nem a Bizottság székhe-
lyén végeznek munkát.

II. 1.7. A bizottsági ülésre meg kell hívni a Bizottság va-
lamennyi tagját, és az állandó képviselõ(ket).

2. A bizottsági ülések lefolytatása

II. 2.1. A bizottsági ülésen megjelent, szavazásra jogo-
sult tagok jelenlétüket elõre elkészített jelenléti ív aláírásá-
val igazolják. A meghívott megjelentekrõl ugyancsak je-
lenléti ívet kell készíteni.

II. 2.2. Az ülés megnyitásakor kell az összehívás sza-
bályszerûségét, és a tagok számára készített jelenléti ív
alapján a határozatképességet megállapítani.

II. 2.3. A határozatképesség megvizsgálása után a Bi-
zottság elnöke, vagy az általa kijelölt levezetõ elnök az
ülést érdemben megnyitja.

II. 2.4. Amennyiben az összehívás nem volt szabály-
szerû vagy az ülés nem határozatképes, az elnök vagy az
elnöklésre kijelölt személy ezt bejelenti. Ilyen esetben

egyidejûleg ki lehet hirdetni az újabb ülés helyét, idejét.
Az újabb ülésrõl a jelenléti ívet aláíró tagokat nem kell
írásban értesíteni.

II. 2.5. A távol levõ tagokat, valamint más szervek meg-
hívott képviselõit azonban ismételten írásban meg kell
hívni.

II. 2.6. A határozatképesség megállapítása után az elnök
ismerteti a napirendet, és javaslatot kér annak esetleges
módosítására, vagy kiegészítésére. A napirendet, valamint
a módosító és kiegészítõ javaslatokat a tagok szavazással
fogadják el.

II. 2.7. Érvényes határozatot a Bizottság csak az elfoga-
dott napirenden szereplõ kérdésekben hozhat. Ez alól csak
az a javaslat kivétel, amely határozatképtelenség miatti
újabb ülés összehívására vonatkozik.

II. 2.8. A napirendi pontok elõterjesztése után az elnök a
vitát megnyitja.

II. 2.9. A vitában minden résztvevõ felszólalhat, a fel-
szólalások sorrendjét a jelentkezések sorrendjében az el-
nök állapítja meg. A bizottsági ülés résztvevõi a napiren-
den szereplõ ügyekkel kapcsolatban kérdéseket tehetnek
fel, és javaslatokkal élhetnek.

II. 2.10. Ezekre a kérdésekre és javaslatokra a Bizottság
elnöke, vagy felkérésére a Bizottság valamelyik tisztségvi-
selõje, tagja, vagy más meghívott válaszol.

II. 2.11. Ha az elnök azt állapítja meg, hogy a válasz-
adásra az ülésen nincs lehetõség, a választ a kérdés felte-
võjének az ülés idõpontjától számított 15 napon belül írás-
ban kell megadni.

II. 2.12. Az ülés rendjére az elnök ügyel. Ha a felszóla-
lások elhúzódnak, õ vagy az ülés bármelyik résztvevõje ja-
vasolhatja a felszólalások idejének korlátozását, indokolt
esetben a felszólalás berekesztését. Ezekben a kérdések-
ben a tagok szavazással döntenek.

II. 2.13. A napirendi pontokkal kapcsolatos vitát az el-
nök akkor zárja le, amikor a szólásra jelentkezõk mind-
egyike felszólalt. Ekkor módot kell adni arra, hogy a Bi-
zottság elnöke, más vezetõ tisztségviselõje, vagy az ügy
elõadója a felszólalásokra válaszoljon.

II. 2.14. A vita eredményét az elnök ezután összegzi,
majd javaslatot tesz a határozatra, amelyet szavazásra bo-
csát.

II. 2.15. Az operatív csoport beszámolójának keretében,
vagy külön napirendi pontként a Bizottság elnökének,
vagy az operatív csoport kijelölt tagjának ismertetnie kell
a legutóbbi bizottság ülés határozatainak végrehajtását.
Ugyancsak választ kell adni azokra a kérdésekre is, ame-
lyek a korábbi ülésen hangzottak el, és közérdeklõdésre
tartanak számot.

II. 2.16. A bizottsági ülésrõl feljegyzést kell készíteni,
melyet az elnök ír alá.
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II. 2.17. A feljegyzésnek tartalmaznia kell:
a) a bizottsági ülés helyét, idejét;
b) a résztvevõk nevét és beosztását;
c) a Bizottság döntéseit (határozatait);
d) a végrehajtásért felelõs szervezeti elemet (a személy

nevét) és a végrehajtás idõpontját.

III. AZ OPERATÍV CSOPORT
MÛKÖDÉSI RENDJE

III. 1.1. Az operatív csoport vezetõjét akadályoztatásá-
nak esetére az operatív csoport titkára helyettesíti.

III. 1.2. Az operatív csoport munkaterv alapján mûkö-
dik. A munkatervet az operatív csoport titkára terjeszti az
operatív csoport elé elfogadás céljából.

III. 1.3. Az operatív csoport a hatáskörébe tartozó fel-
adatokat tagjai között osztja meg.

III. 1.4. Az ülésre vonatkozó meghívót, amely az ülés
helyét, idõpontját és napirendjét tartalmazza, legkésõbb az
ülés idõpontját megelõzõ 5 munkanapon kell eljuttatni az
operatív csoport tagjaihoz, továbbá azokhoz, akik az ope-
ratív csoport ülésén részt vesznek. Amennyiben a napirend
valamelyik pontjához írásbeli elõterjesztés készült, a meg-
hívóval együtt annak szövegét is meg kell küldeni.

III. 1.5. Az operatív csoporti ülésen az operatívcsoport-
vezetõ akadályoztatása esetén a titkár elnököl.

III. 1.6. Az ülés megnyitása után a vezetõ számba veszi
a megjelenteket, és attól függõen állapítja meg a határozat-
képességet.

III. 1.7. Ezt követõen ismerteti az ülés napirendjét, a na-
pirenddel kapcsolatos indítványokat, majd a napirendet és
az indítványokat vitára és szavazásra bocsátja.

III. 1.8. Az elõzetesen meghatározott napirendi javaslat-
ban nem szereplõ ügyek napirendre tûzésének kérdésében
az operatív csoport egyszerû szótöbbséggel dönt.

III. 1.9. Ha az operatív csoport a napirendet elfogadja, a
vezetõ, vagy más kijelölt személy ismerteti a napirenddel
kapcsolatos elõterjesztéseket.

III. 1.10. A napirend keretében a vezetõ minden ülésen
beszámol az elõzõ operatív csoporti ülések határozatainak
végrehajtásáról és a két operatív csoporti ülés között veze-
tõi hatáskörben tett intézkedésekrõl.

III. 1.11. Minden operatív csoporti ülésen külön napi-
rendi pontot képeznek a bizottsági határozatokból adódó
feladatok ismertetése.

III. 1.12. Egy-egy napirendi pont tárgyalása után, a ve-
zetõ dönt a vélemények összefoglalását követõen. Ha az
operatív csoport valamely tagja a döntéssel nem ért egyet,
különvéleményét kívánságára írásban rögzíteni kell.

III. 1.13. Minden döntés esetén meg kell jelölni a végre-
hajtásért felelõs személy nevét és a végrehajtás határidejét.

III. 1.14. Az operatív csoporti ülésen hozott döntéseket
közölni kell a végrehajtásért felelõs, vagy a végrehajtással

érintett személyekkel, és az operatív csoport döntésétõl
függõen, részben vagy egészben ismertetni kell a Bizott-
ság tagjaival.

III. 1.15. Az operatív csoporti ülésrõl feljegyzést, emlé-
keztetõt kell készíteni, melyet a vezetõ ír alá.

III. 1.16. A feljegyzésnek tartalmaznia kell:
a) az operatív csoporti ülés helyét, idejét;
b) a résztvevõk nevét és beosztását;
c) az operatív csoporti ülés döntéseit (határozatait);
d) a végrehajtásért felelõs személy (személyek) nevét és

a végrehajtás idõpontját.

III. 1.17. Az ülés emlékeztetõjét, az ülést követõ 5 mun-
kanapon belül kell elkészíteni.

III. 1.18. Az emlékeztetõhöz mellékelni kell a beszámo-
lók írásos anyagát, valamint az operatív csoporti ülés napi-
rendjével kapcsolatos egyéb anyagokat. A feljegyzést egy
példányát a Bizottság titkára kapja.

IV. A BIZOTTSÁG
ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉGEI

IV. 1.1. A helyi önkormányzati egységeket a Bizottság
szervezetében a regionális és helyi albizottságok alkothat-
ják, melyek szakmailag elkülönített egységek.

IV. 1.2. Jogaikat és kötelezettségüket a vonatkozó jog-
szabályokban, a jelen Ügyrend és saját szabályzatuk kere-
tei között gyakorolják és teljesítik a tanácskozásaikon.

IV. 1.3. A helyi önkormányzati egységek hatáskörébe
tartoznak véleményezési és javaslati jogkörrel:

a) az albizottság elé kerülõ anyagok megtárgyalása és
véleményezése;

b) véleménynyilvánítás a területükön diszlokáló katonai
szervezetek drogprevenciós tevékenységérõl. (Ezen véle-
ményüket az egység vezetõ tisztségviselõje által juttatják
el a Bizottság operatív csoportjához is.)

IV. 1.4. A helyi önkormányzati egységek tanácskozását
szükség szerint, továbbá akkor kell összehívni

a) ha a Bizottság vagy az operatív csoport azt indítvá-
nyozza,

b) ha a helyi tanácskozás vezetõ tisztségviselõje azt kö-
zös érdekbõl szükségesnek tartja,

c) ha a regionális vagy a helyi albizottság, illetve a Bi-
zottságnak a szavazatok egytizedét képviselõ tagjai azt
írásban indítványozzák.

IV. 1.5. Az összehívás a helyi önkormányzati egység
vezetõ tisztségviselõjén keresztül történik, melyben meg
kell jelölni a tanácskozás helyét, idõpontját és a napirendi
pontokat. Ezekrõl a Bizottság operatív csoport vezetõjét is
tájékoztatni kell.

IV. 1.6. A tanácskozáson – tanácskozási joggal – a Bi-
zottság tagja részt vehet, az operatív csoportnak legalább
egy tagja pedig köteles megjelenni. A témaköröktõl füg-
gõen tájékoztatás megtartására más is meghívható.
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IV. 1.7. A tanácskozáson részt vevõknek módot kell
biztosítani arra, hogy az elhangzott beszámolókhoz és tá-
jékoztatásokhoz hozzászólhassanak, véleményükkel azt
kiegészíthessék, javaslatukat megtegyék, vagy saját indít-
ványukat elõterjeszthessék.

IV. 1.8. A tanácskozásról felvett emlékeztetõnek a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

a) a tanácskozás helyét, idõpontját és a napirendi pon-
tokat;

b) a jelen levõ albizottsági tagok és a tanácskozás más
jelenlevõinek nevét;

c) a meghozott döntéseket és állásfoglalásokat a hatás-
körébe tartozó felvetett kérdésekben.

IV. 1.9. A tanácskozások emlékeztetõit két példányban
kell elkészíteni. Az egyik példányt, a tanácskozást követõ
öt munkanapon belül a tanácskozás szerinti albizottság el-
nökének aláírásával ellátva a Bizottság operatív csoport
titkárához el kell juttatni.

IV. 1.10. Az albizottság elnökének feladatát, illetve a
mûködés egyéb szabályait a megbízásra jogosult elöljáró
hagyja jóvá.
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Melléklet

A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottság tagjai

Név, rendfokozat Beosztás Bizottsági tisztség

Dr. Németh András o. dandártábornok MH HEK parancsnok vezetõ

Dr. Fintha Zoltán ezredes HM Vezérkari Titkárság
szakreferens (titkárságvezetõ-helyettes)

titkár

Dr. Szilágyi Zsuzsanna orvos ezredes MH HEK Preventív Igazgatóság
preventív igazgató (pk. h.)

operatív csoport
vezetõje

Dr. Pataki Szabolcs õrnagy HM Jogi fõosztály
Igazgatási és Ügyfélszolgálati osztály
fõtiszt

tag

Andó Sándor p. alezredes HM Tervezési és Koordinációs fõosztály
Humánstratégiai osztály
kiemelt fõtiszt

tag

Dr. Gachályi András ny. mk. ezredes MH HEK Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató osztály
osztályvezetõ

tag

Sótér Andrea õrnagy MH HEK Egészségfejlesztési Intézet
Egészségvédelmi és Rekreációs osztály
osztályvezetõ

tag

Sásik Csaba százados MH HEK Egészségfejlesztési Intézet
Egészségvédelmi és Rekreációs osztály
fõtiszt

tag

Orosz Zoltán vezérõrnagy MH Összhaderõnemi Parancsnokság
törzsfõnök

tag

Dr. Janka Norbert o. ezredes MH Összhaderõnemi Parancsnokság
egészségügyi fõnök

tag

Dr. Kiszely Péter ezredes MH Összhaderõnemi Parancsnokság
jogi és igazgatási osztályvezetõ

tag



Név, rendfokozat Beosztás Bizottsági tisztség

Pristyák János mk. ezredes MH Híradó és Informatikai Rendszer
Fõközpont Parancsnokság
fõközpont-parancsnok

tag

Melczer Tamás ezredes HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
Intézménygazdálkodási osztály
osztályvezetõ

tag

Gyuricza Béla õrnagy MK Katonai Biztonsági Hivatal
fõtiszt

tag

Dr. habil. Kiss Zoltán László alezredes ZMNE Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-Pszichológia és Pedagógia Tanszék
tanszékvezetõ

tag
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
15/2008. (II. 7.) MVH

közleménye
a nonprofit intézmények és szervezetek vajvásárlási támogatásáról

I. A támogatásban való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás értelmében támogatás
vehetõ igénybe vaj csökkentett áron történõ értékesítéséhez nonprofit intézmények és szervezetek részére. Az intézke-
désben az a nonprofit intézmény és szervezet (a továbbiakban: nonprofit szervezet), illetve e nonprofit szervezetek ré-
szére vajat biztosító, gyártó, szállító vagy csomagoló (a továbbiakban: szállító) vehet részt, amely rendelkezik a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyásával.

II. Nonprofit szervezetek jóváhagyásának feltételei

Az intézkedés keretében kedvezményes árú vajat vásárolhatnak az általuk ellátásban részesített fogyasztók számára
az MVH jóváhagyásával rendelkezõ nonprofit szervezetek.

Az MVH azon nonprofit szervezet kérelmét hagyja jóvá, amely:
a) idõs vagy csökkent szellemi/fizikai képességû személyek ellátását végzi, illetve amely tevékenységének része, de

nem elsõdleges feladata az étkeztetés;
b) eleget tett a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségnek (a re-
gisztrációs kérelem legkésõbb a jóváhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be a 3. számú melléklet szerinti G001
számú nyomtatványon);

c) vállalja, hogy az intézkedés keretében csak az MVH által jóváhagyott szállítóktól vásárol vajat, továbbá
d) vállalja, hogy olyan nyilvántartást vezet, amely tételesen tartalmazza legalább:
– a vaj szállítójának nevét, címét;
– a vaj gyártójának nevét;
– az ellátott kedvezményezettek számát;
– a vásárolt vaj mennyiségét a vonatkozó gyártási (vagy egyéb azonosító) tételszámmal ellátva;
– a kedvezményezettek étkeztetésére felhasznált vaj mennyiségét;
– a szállítási dátumokat tételenként és
– az ezekre vonatkozó utalványok határozatszámait;
e) jóváhagyási kérelméhez csatolja:
– nonprofit gazdasági társaság esetében a társasági szerzõdés másolatát;
– nonprofit szervezetek esetében a közhasznúsági nyilvántartásba vételrõl szóló bírósági határozat másolatát és

= alapítvány, közalapítvány esetében az alapító okirat másolatát;
= közhasznú társaság esetében a társasági szerzõdés vagy az alapító okirat másolatát;

– egyesület esetében az alapszabály másolatát, illetve
– nonprofit intézmények esetében az alapító/létesítõ okirat és a mûködési engedély másolatát.
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A jóváhagyás határozatlan idõre szól. A nonprofit szervezetnek az intézkedésben való részvétel során meg kell bizo-
nyosodnia arról, hogy a részére vajat biztosító szállító rendelkezik az MVH jóváhagyásával. A jóváhagyott szállítók
jegyzékérõl az MVH közleményt ad ki.

Amennyiben a jóváhagyott nonprofit szervezet a jóváhagyási feltételeket nem teljesíti, illetve a Bizottság
1898/2005/EK rendelete szerinti elõírásokat megsérti, az MVH a jóváhagyást felfüggesztheti vagy a jóváhagyást vissza-
vonhatja, és a nonprofit szervezetet 1–12 hónapra kizárhatja az intézkedésben való részvételbõl. Amennyiben az MVH a
jóváhagyást visszavonta, jóváhagyási kérelmet a kizárási idõszak leteltét követõen újra be lehet nyújtani.

III. Szállítók jóváhagyásának feltételei

Az MVH azon szállító kérelmét hagyja jóvá, amely:
a) eleget tett a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségnek (a re-
gisztrációs kérelem legkésõbb a jóváhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be a 3. számú melléklet szerinti G001
számú nyomtatványon);

b) vállalja, hogy az intézkedésben való részvétel teljes idõtartama alatt rendelkezik – telephelyenként – a tevékenysé-
gének folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel, amelyeket a helyszíni ellenõrzés során bemutat;

c) vállalja, hogy telephelyenként olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább:
– a vállalkozás által elõállított/értékesített összes vaj mennyiségét és értékesítési árát;
– a vaj elõállítójának/forgalmazójának nevét;
– a kedvezményezett nonprofit szervezetek nevét, címét;
– a kedvezményezett nonprofit szervezetek részére értékesített vaj mennyiségét és értékesítési árát, a kapcsolódó

gyártási (vagy egyéb azonosító) tételszámok feltüntetésével;
– a szállítási dátumokat tételenként, valamint
– a kapcsolódó utalványok határozatszámait;
d) jóváhagyási kérelméhez csatolja:
– harminc napnál nem régebbi cégkivonatának (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának) másolatát.

Amennyiben a jóváhagyott szállító a jóváhagyási feltételeket nem teljesíti, illetve a Bizottság 1898/2005/EK rendelete
szerinti elõírásokat megsérti, az MVH a jóváhagyást felfüggesztheti vagy a jóváhagyást visszavonhatja, és a szállítót
1–12 hónapra kizárja az intézkedésben való részvételbõl. Amennyiben az MVH a jóváhagyást visszavonta, jóváhagyási
kérelmet a kizárási idõszak leteltét követõen újra be lehet nyújtani.

IV. A támogatásban részesíthetõ vajra vonatkozó elõírások

Kizárólag olyan vaj értékesítése alapján vehetõ igénybe támogatás, amely megfelel a következõ feltételeknek:

1. Abban a tagállamban vásárolták, ahol a kedvezményezett nonprofit szervezet jóváhagyott létesítménye, illetve te-
lephelye található.

2. Olyan szállítótól vásárolták, aki/amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.

3. Megfelel a Tanács 1255/1999/EK rendelete 6. cikk (3) bekezdésében megállapított összetételi követelményeknek:
– sózatlan vaj esetében

= tejszínbõl vagy tejbõl készült;
= minimális vajzsírtartalma 82 tömegszázalék;
= maximális víztartalma 16 tömegszázalék;

– sózott vaj esetében
= tejszínbõl vagy tejbõl készült;
= minimális vajzsírtartalma 80 tömegszázalék;
= maximális víztartalma 16 tömegszázalék;
= maximális sótartalma 2 tömegszázalék.

4. Megfelel a 852/2004/EK rendelet és a 853/2004/EK rendeletben meghatározott elõírásoknak: a Közösség területén
lévõ, engedélyezett (EU-ellenõrzési számmal rendelkezõ) létesítményben állították elõ és ennek megfelelõen a csoma-
goláson, a legkisebb, kereskedelmi forgalomban önállóan értékesíthetõ kiszerelésen fel van tüntetve a 853/2004/EK ren-
delet II. melléklet I. szakasza szerinti azonosító jelölés: a gyártó EU-ellenõrzési száma.
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5. A vaj nagyobb kiszerelési egységein fel kell tüntetni a Közlemény 1. számú melléklete szerinti feliratok legalább
egyikét.

6. A vaj legkisebb, kereskedelmi forgalomban önállóan értékesíthetõ kiszerelésén fel van tüntetve a Közlemény
2. számú melléklete szerinti feliratok legalább egyike.

A vaj összetételi és minõségi elõírásoknak, valamint a csomagolási követelményeknek való megfelelõségét az MVH
helyszíni ellenõrzés, illetve analitikai vizsgálat keretében ellenõrzi.

Amennyiben a vaj más tagállamból származik, a támogatás kifizetése a vaj gyártója szerinti tagállam illetékes ható-
sága/kifizetõ ügynöksége által kiállított tanúsítvány bemutatása alapján történik. Minden egyes, a nonprofit szervezet-
hez leszállított tételre vonatkozóan olyan tanúsítvány másolatának benyújtása szükséges, amely igazolja, hogy a vajat
olyan jóváhagyott létesítményben gyártották, ahol az ellenõrzött körülmények között, tejszínbõl, illetve tejbõl készült.
Ezen kívül a tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit, amely szerint a gyártott vaj megfelel az
1255/1999/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésében megállapított összetételi követelményeknek. A vaj csomagolását a
gyártás helye szerinti tagállam illetékes hatósága/kifizetõ ügynöksége által kibocsátott számozott címke segítségével
kell lezárni és a címke számát a tanúsítványon fel kell tüntetni.

Az egyes leszállított tételekhez kapcsolódó tanúsítványokat a helyszíni ellenõrzések során az MVH rendelkezésére
kell bocsátani.

V. Utalvány iránti kérelem

Utalvány iránti kérelmet a nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Egy utalványnak legalább egy, legfeljebb három
naptári hónapra kell vonatkoznia. Egy hónapra legfeljebb 2 kg/fõ vajmennyiség igényelhetõ az ellátásban részesített
kedvezményezettek számára.

Az MVH által kiadott helyt adó végzés (utalvány) tartalmazza az adott – legfeljebb három naptári hónapra kiterjedõ –
idõszakra vonatkozó leszállítható vajmennyiséget, valamint az ellátott kedvezményezettek számát.

A kérelemben megjelölt szállítási idõpontok alapján történik a laboratóriumi vizsgálattal kiegészített helyszíni ellen-
õrzések végrehajtásának ütemezése. Támogatás legfeljebb az MVH által jóváhagyott vajmennyiség mértékéig, a hely-
színi ellenõrzés során megfelelõnek talált tételek esetében vehetõ igénybe.

Elõzetesen egy–három hónapos idõszakokra bontott, legfeljebb egy évre vonatkozó utalvány iránti kérelmet – idõsza-
konként külön nyomtatványon – lehet benyújtani.

A vaj leszállítása a nonprofit szervezetekhez az utalvány érvényességi idõszakát megelõzõ hónap 20-ától, az érvé-
nyességi idõszakot követõ hónap 10-ig történhet, és támogatás csak az ebben az idõszakban leszállított vajmennyi-
ségre vehetõ igénybe.

VI. Támogatási kérelem

Támogatási kérelmet a szállító nyújthat be. A támogatási kérelemhez csatolni kell a következõket:
– kérelem által lefedett idõszakra vonatkozó utalványok másolatát;
– a számlák másolatát;
– a szállítójegyek másolati példányait, amelyen a nonprofit szervezetek az áru átvételét igazolják, valamint
– a vaj minõségét igazoló tanúsítvány(ok) másolatát (amennyiben a vajat más tagállamban gyártották).

A támogatás – euróban rögzített – mértékét közösségi jogszabály határozza meg.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az utalvány érvényességi idõszakának az elsõ napján érvényes árfolyam alap-

ján (az egy adott napra vonatkozó átváltási árfolyamot az Európai Központi Bank teszi közzé, amely a www.ecb.de hon-
lapon a „Euro Foreign Exchange Reference Rates” menüpontban található meg).

A nonprofit szervezetek a leszállított vaj támogatással csökkentett árát és az ehhez tartozó áfát fizetik meg. Amennyi-
ben a szállító nem a csökkentett árat számlázza ki a nonprofit szervezet részére, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül.
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VII. A kérelmek benyújtása

A 4–7. számú mellékletek szerinti jóváhagyási kérelmeket, azok mellékleteivel együtt postai úton kell benyújtani.
A benyújtás folyamatos, de nonprofit szervezetek esetében legkésõbb a legelõször benyújtott utalvány iránti kére-
lemmel lehetséges.

A 8–9. számú mellékletek szerinti utalvány iránti kérelmeket és azok mellékleteit postai úton kell benyújtani. A pos-
tára adási határidõ a kérelmezett idõszakot megelõzõ hónap elsõ napja.

A 10–11. számú mellékletek szerinti támogatási kérelmeket postai úton kell benyújtani. A támogatási kérelmek be-
nyújtási határideje a kérelmezett idõszak elsõ napjától számított 12. hónap utolsó napja. Egy támogatási kérelemnek
legalább egy utalványra kell vonatkoznia.

A kérelmeket az alábbi címre kell benyújtani:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62, Pf. 867

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban
megjelölt módon és határnapig kell teljesíteni.

VIII. Hatálybalépés

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy egyidejûleg a 19/2007. (II. 22.) MVH közlemény hatá-
lyát veszti.

IX. Kapcsolódó jogszabályok:

– a Tanács 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezésérõl;
– a Bizottság 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelete a tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történõ

értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályai-
nak megállapításáról;

– a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-
zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet.

Az intézkedéssel kapcsolatban további tájékoztatás kérhetõ a tejbelpiac@mvh.gov.hu vagy az ugyfelszolgalat@mvh.
gov.hu e-mail címeken.

Budapest, 2008. február 7.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
16/2008. (II. 7.) MVH

közleménye
a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történõ felhasználásának elõzetes engedélyezésérõl,

illetve az engedéllyel rendelkezõ vállalkozások negyedéves jelentési kötelezettségérõl

I. A felhasználás feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás sajtra vonatkozó ki-
egészítõ általános szabályai, valamint a Tanács 2204/90/EGK rendelete és a Bizottság 1547/2006/EK rendelete alapján
valamennyi sajtot elõállító vállalkozásnak a kazein és a kazeinátok sajtgyártásban történõ felhasználását elõzetesen en-
gedélyeztetnie kell. A kazein és kazeinátok sajtgyártásban történõ felhasználását az MVH engedélyezi, illetve ellenõrzi.

II. Az engedély feltételei

Engedély csak abban az esetben adható, ha a kazein-, illetve kazeinát-felhasználás a sajtok elõállításához feltétlenül
szükséges. A Bizottság 1547/2006/EK rendeletének I. számú mellékletében meghatározott sajtfajtákon kívül egyéb saj-
tokban tilos hozzáadott kazeint és/vagy kazeinátot használni.

Az engedély 12 hónapos idõtartamra adható, amennyiben a vállalkozás az alábbi kötelezettségeket teljesíti:
– bejelenti az elõállított sajt mennyiségét és fajtáit, valamint a különféle termékekbe bedolgozott kazein- és kazeinát-

mennyiségeket;
– készletnyilvántartást vezet, amely lehetõvé teszi az elõállított sajt mennyiségének és fajtáinak, a beszerzett és/vagy

elõállított kazein és kazeinátok mennyiségének, valamint azok rendeltetési helyének és/vagy felhasználásának nyomon
követését;

– lehetõvé teszi a rendszeres, elõzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenõrzést, egyrészt a készletnyilvántartás, más-
részt a vonatkozó kereskedelmi okmányok és az aktuális készletek egyeztetése céljából;

– eleget tesz a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségének.
(A regisztrációs kérelem legkésõbb az engedély iránti kérelemmel egyidejûleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerin-
ti G001 számú nyomtatványon.)

Amennyiben bármely, sajtot elõállító vállalkozás az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH enge-
délye nélkül használ fel kazeint és/vagy kazeinátot a gyártás során, a Bizottság 1547/2006/EK rendeletének 4. cikk
(1) bekezdésében meghatározott mértékû bírságot kell fizetnie.

III. Negyedéves jelentés benyújtására kötelezettek köre

Negyedéves jelentés benyújtására azok a vállalkozások kötelezettek, amelyek a kazein és kazeinátok sajtgyártás során
történõ felhasználásához az MVH által kiadott engedéllyel rendelkeznek.

IV. Bedolgozható legnagyobb mennyiség

A sajtgyártás során bedolgozható kazein/kazeinátok legmagasabb százalékos aránya termékcsoportonként:

Sajtféleség KN-kód
A kazein/kazeinátok legmagasabb

bedolgozható aránya

Ömlesztett sajt 0406 30 5%

Reszelt ömlesztett sajt* 0406 20 5%

Porított ömlesztett sajt* 0406 20 5%

* Folyamatos eljárás során gyártva, már kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül.

A százalékos arány az engedéllyel rendelkezõ vállalkozás vagy telephely által hat hónapos idõtartam során elõállított,
a fentiekben meghatározott sajtféleségek össztömegére vonatkozik.
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V. Engedély iránti kérelem és negyedéves jelentés benyújtása

A 2–3. számú mellékletek szerinti engedély iránti kérelmeket, azok mellékleteivel együtt postai úton kell benyújtani.
A benyújtás folyamatos, de legkésõbb azon 12 hónapos idõszakot megelõzõ hónap utolsó napjáig kell postára adni,
amelyben a kazein- és/vagy kazeinát-felhasználást a gyártó meg kívánja kezdeni.

A 4–5. számú mellékletek szerinti negyedéves jelentéseket, azok mellékleteivel együtt minden naptári tárgy-
negyedévet követõ hónap 15-ig kell postai úton benyújtani.

Az engedélykérelmeket és a negyedéves jelentéseket az alábbi címre kell benyújtani:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62, Pf. 867

Hiányosan benyújtott kérelem vagy jelentés esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a fel-
szólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

VI. Szankciók

Amennyiben a sajtot elõállító vállalkozás a gyártás során az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH
által kiadott engedély nélkül használ fel kazeint és/vagy kazeinátokat, bírságot kell fizetnie. A bírság – euróban rögzí-
tett – mértékét közösségi jogszabály határozza meg.

A negyedéves jelentés benyújtásának elmulasztása esetén az MVH a kiadott engedélyt visszavonja.

A negyedéves jelentés határidõn túl történõ benyújtása esetén az ügyfél a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtható.

VII. Hatálybalépés

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy egyidejûleg a 13/2007. (II. 15.) MVH közlemény hatá-
lyát veszti.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok:

– a Tanács 1990. július 24-i 2204/90/EGK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a sajtra vonatkozó
kiegészítõ általános szabályairól;

– a Bizottság 2006. október 13-i 1547/2006/EK rendelete a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), az
„EU-s támogatások – Belpiaci intézkedések – Tej és tejtermékek termékpálya” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhetõ a
tejbelpiac@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2008. február 7.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. március 6–12.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

62. 51. évfolyam L 62. szám (2008. március 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 205/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 206/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az 1002/2007/EK rendelet által az Egyip-
tomból származó és onnan érkezõ rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2008.
február 22-tõl február 29-ig benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó odaíté-
lési együttható meghatározásáról

* A Bizottság 207/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek
megfelelõen a fiatalok munkaerõ-piaci bevonására vonatkozó 2009. évi ad hoc modul elõ-
írásainak elfogadásáról1

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt
takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (kodifikált változat)1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/202/EK:

* A Tanács határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti,
együttmûködésrõl és vámügyekben történõ kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló
megállapodás megkötésérõl

Az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttmûködésrõl és vámügyekben történõ köl-
csönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 329/05/COL (2005. december 20.) az állami támo-
gatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak a megfelelõ intézkedésekre vonatkozó javas-
latot tartalmazó ötvennegyedik módosításáról

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 320/06/COL (2006. október 31.) a Közösségbe
harmadik országból behozott élõ állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenõrzésére
jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazda-
sági Térségrõl szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában sze-
replõ jegyzékének módosításáról és a 2006. szeptember 6-i 246/06/COL EFTA felügyeleti
hatósági határozat hatályon kívül helyezésérõl

63. 51. évfolyam L 63. szám (2008. március 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 208/2008/EK rendelete (2008. március 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 209/2008/EK rendelete (2008. március 6.) a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf
Sc 47) takarmány-adalékanyagként való új felhasználásának engedélyezésérõl1

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/39/EK irányelve (2008. március 6.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen
érintkezésbe kerülõ mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv mó-
dosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/203/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 28.) a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alap-
jogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történõ
végrehajtásáról

Bizottság

2008/204/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 10.) a Franciaország által a La Poste (Posta) által fog-
lalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíjának finanszírozási módjára vonatkozó reform
tekintetében nyújtott Állami Támogatásokról [az értesítés a C(2007) 4545. számú doku-
mentummal történt]1
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AJÁNLÁSOK

Tanács

2008/205/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. március 3.) a fogyatékossággal élõ személyek parkolási kártyájá-
ról szóló 98/376/EK-ajánlásnak a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztár-
saság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztár-
saság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság csatlakozása miatt történõ kiigazításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/206/IB határozata (2008. március 3.) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenõrzési
intézkedéseknek és büntetõjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyag-
ként való meghatározásáról

64. 51. évfolyam L 64. szám (2008. március 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/163/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a hagyományos és nagy sebességû transzeuró-
pai vasúti rendszerben a „vasúti alagutak biztonságával” kapcsolatban elfogadott kölcsö-
nös átjárhatóság mûszaki elõírásairól [az értesítés a C(2007) 6450. számú dokumentummal
történt]1

2008/164/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 21.) a hagyományos és nagy sebességû transzeuró-
pai vasúti rendszerben a „mozgáskorlátozott személyekkel” kapcsolatos kölcsönös átjárha-
tóság mûszaki elõírásairól [az értesítés a C(2007) 6633. számú dokumentummal történt]

65. 51. évfolyam L 65. szám (2008. március 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 210/2008/EK rendelete (2008. március 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 211/2008/EK rendelete (2008. március 7.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 212/2008/EK rendelete (2008. március 7.) a közösségi mezõgazdasági számla-
rendszerrõl szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének módosításáról1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/207/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 28.) egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészrõl Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás jegyzõ-
könyvének elfogadásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történõ csat-
lakozásának figyelembevétele céljából

Bizottság

2008/208/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 23.) az Olaszország által a bioüzemanyagok jövedéki
adójának csökkentése tekintetében meglévõ rendszer módosításaként végrehajtani terve-
zett C 30/2006 (korábbi N 367/05 és N 623/05) számú [az értesítés a C(2007) 5091. számú do-
kumentummal történt]1

2008/209/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 7.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya
VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2008) 827. számú dokumentummal történt]1

66. 51. évfolyam L 66. szám (2008. március 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 194/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a Burmával/Mianmarral szembeni
korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl, valamint a 817/2006/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl

67. 51. évfolyam L 67. szám (2008. március 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 214/2008/EK rendelete (2008. március 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/214/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 18.) a Cseh Köztársaság által a GE Capital Bank a.s.,
valamint a GE Capital International Holdings Corporation, USA számára nyújtott C
27/2004. számú állami támogatásról [az értesítés a C(2007) 1965. számú dokumentummal
történt]1

68. 51. évfolyam L 68. szám (2008. március 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 217/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 218/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 219/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Iránnal szembeni korlátozó intéz-
kedésekrõl szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 220/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Oszama bin Ladennel, az al-
Kaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 93. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/216/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 25.) az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás aláírásáról és ideig-
lenes alkalmazásáról

Az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság között a légi közlekedés bizonyos kérdé-
seirõl létrejött Megállapodást módosító jegyzõkönyv
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A Közbeszerzési Értesítõ 31. számának (2008. március 12.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

11269 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (venyi-
gebálázó és targoncák beszerzése – K. É. – 3506/2008)

11275 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csípõ-,
térdprotézis 2008–2009. – K. É. – 3193/2008)

11279 Balatonfüred Város Önkormányzata [Balatonfüred, Szé-
chenyi u., járda- és kerékpárút-felújítás, térvilágítás lé-
tesítése és a vonatkozó járulékos munkák elvégzése
(Zákonyi u. II. ütem) – K. É. – 3649/2008]

11285 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma [(EM-2228) gyógyszerkibocsá-
tó stentek beszerzése – K. É. – 3054/2008]

11288 Debrecen Megyei Jogú Város Idõsek Háza (élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 3275/2008)

11294 Földmérési és Távérzékelési Intézet (EOMA – kelet-
magyarországi 2. rész – K. É. – 3689/2008)

11300 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer-be-
szerzés, 7 tételsorban – K. É. – 3257/2008)

11307 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 3454/2008)

11314 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa (bizonyos élelmi-
szer-alapanyagok beszerzése 2010. február 28-ig
– K. É. – 3370/2008)

11320 Készenléti Rendõrség (az ajánlatkérõ üzemeltetésében
lévõ konyha ellátása meghatározott minõségû és
mennyiségû élelmiszerrel – K. É. – 3325/2008)

11327 Magyar Turizmus Zrt. (turisztikai kiadványok és promó-
ciós eszközök kivitelezése 2008–2010. – K. É. –
3267/2008)

11332 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
61. sz. fõút Somogy megyei szakaszainak 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítése, fejlesztése (I. ütem) tárgyában
– K. É. – 3433/2008]

11339 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 43. sz. fõúti lekötése Makó térségében
mintegy 7,0 km hosszon lebonyolító mérnöki feladatok
ellátása tárgyában – K. É. – 3535/2008)

11344 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya Szeged–Makó közötti szakaszok kivite-
lezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása tár-
gyában – K. É. – 3539/2008)

11353 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 3+000–9+7000 km-sz. közötti szakasz,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkái-
nak elvégzése tárgyában – K. É. – 3630/2008)

11359 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 9+700–18+400 km-sz. közötti szakasz,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkái-
nak elvégzése tárgyában – K. É. – 3632/2008)

11365 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 18+400–34+600 km-sz. közötti szakasz,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkái-
nak elvégzése tárgyában – K. É. – 3634/2008)

11371 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 43. sz. fõúti lekötése Makó térségében,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkái-
nak elvégzése tárgyában – K. É. – 3636/2008)

11376 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M0 keleti szektor Rákospalotai határút kivitelezési
munkák mérnöki felügyelete, valamint a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közremûkö-
dés tárgyában – K. É. – 3647/2008)

11381 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (3 kampány – K. É. – 3652/2008)

11388 PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (vásár-
csarnok takarítása – K. É. – 3118/2008)

11393 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(üzemanyagkártyás üzemanyag-beszerzés – K. É. –
3662/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

11399 Gorzsai Paprika Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet (gép-
beszerzés 2008. – K. É. – 3614/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

11404 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(ATL-kommunikációs kampány tervezése és lebonyolí-
tása – K. É. – 3641/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

11412 Budapest Fõváros Önkormányzata [vállalkozási szerzõ-
dés, melynek tárgya az M3 autópálya (3. sz. fõforgalmi
út) bevezetõ szakasz mellett XIV–XV. ker. lakóterüle-
tei zaj elleni védelme tárgyú projekt lebonyolítói (pro-
jektmenedzseri) feladatainak ellátása – K. É. –
3013/2008]

11413 Budapest Fõváros Önkormányzata [vállalkozási szerzõ-
dés, melynek tárgya az M3 autópálya (3. sz. fõforgalmi
út) bevezetõ szakasz mellett XIV–XV. ker. lakóterüle-
tei zaj elleni védelme tárgyú projekt kivitelezõi felada-
tainak ellátása – K. É. – 3035/2008]
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11415 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018-
176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hivata-
lainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsolatos
feladataikra az informatikai infrastruktúra területén
– eszközbeszerzése – K. É. – 3340/2008)

11416 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018-
176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hivata-
lainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsolatos
feladataikra az informatikai infrastruktúra területén
– tréning – K. É. – 3355/2008)

11418 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018-
176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hivata-
lainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsolatos
feladataikra az informatikai infrastruktúra területén
– kommunikáció – K. É. – 3356/2008)

Visszavonás

11419 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
visszavonása [2008/S 31-042082 számú hirdetmény
visszavonása (új informatikai eszközök szállítása és te-
lepítése) – K. É. – 3524/2008]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

11423 Mór Város Önkormányzata (Mór Város Önkormányzata
közigazgatási területén zöldfelület-fenntartási munkák
vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 3667/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

11428 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bolyky Ta-
más Általános Iskola, Ózd (500 adagos iskolai konyha
élelmiszer-beszerzése 12 hónapra – K. É. – 3327/2008)

11431 Bát-Tej Kft. (telepfelújitás – K. É. – 3765/2008)

11436 ESZA Kht. (az ESZA Kht. humánerõforrás-kapacitását
meghaladó adminisztratív feladatok ellátása az ESZA
Kht. által kezelt pályázatok tekintetében – K. É. –
3678/2008)

11439 Extra Pig Kft. (sertéstelepi trágyatároló korszerûsítése
– K. É. – 3420/2008)

11444 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Jedlik Ányos-évforduló kom-
munikációs stratégiája tervezése és megvalósítása
– K. É. – 3202/2008)

11448 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálko-
dási Kht. (szállítási szerzõdés 1 db rövidhullámú logper-
antenna beszerzésére – K. É. – 3702/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

11453 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Unimog nyári adapterek
beszerzése/2008. – K. É. – 3851/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

11458 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(papíráru, írószer és nyomtatvány beszállítása – K. É. –
3360/2008)

11462 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (gépjármûvek javítá-
sa, karbantartása, felújítása – K. É. – 3214/2008)

11467 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (közvéle-
mény-kutatás a honvédelmi biztonságpolitikáról és a
Magyar Honvédség feladatellátásáról, valamint ak-
tuális biztonsági kérdésekrõl – K. É. – 3489/2008)

11470 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [zöldség és gyümölcs beszerzése (25500/07-
10/55) – K. É. – 3523/2008]

11475 Magyar Államkincstár (KIR minõségbiztosítási szakértõ
– K. É. – 3848/2008)

11477 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (médiatervezés és -vásárlás – K. É. – 2326/2008)

11479 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (iroda-
épületek átalakítása és bõvítése – Tatabánya, Székesfe-
hérvár – során a mérnök feladatainak ellátása, a mû-
szaki ellenõri tevékenységre vonatkozó jogszabályi elõ-
írások betartásával – K. É. – 3540/2008)

11483 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség egyes objektumaiban az ügyeleti pult
és kezelõasztal-rendszer rekonstrukciója – K. É. –
3583/2008)

11485 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága [szolgá-
lati gépjármûvek megkülönböztetõ jelzéssel és felirat-
tal történõ ellátása a kapcsolódó szolgáltatásokkal
együtt (stabil és mobil megkülönböztetõ jelzés felszere-
lése jelzettel, felirattal, mûszaki vizsgáztatás, ok-
mányirodai ügyintézés) – K. É. – 3588/2008]

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

11489 Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Rákóczi
rakpart burkolat- és járdafelújítása – K. É. –
3464/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

11491 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (csapadékvíz-elvezetés
rendezése/2007. – K. É. – 3951/2008)

11492 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 csomópont és parkoló
burkolatfelújítása/2007. – K. É. – 3952/2008)

11492 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-I/2007
– K. É. – 3953/2008)

11493 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építé-
se/2007. – K. É. – 3954/2008)

11493 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építé-
se/2007. – K. É. – 3956/2008)
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11494 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (vízelvezetõ, padka, rézsû
fenntartása/2007. – K. É. – 3957/2008)

11495 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építé-
se/2007. – K. É. – 3958/2008)

11496 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjel felújító festé-
se/2007. – K. É. – 3962/2008)

11496 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kérdõíves kutatás, elem-
zés/2007. – K. É. – 3963/2008)

11497 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 mosonmagyaróvári
szakasz burkolatfelújítása/2007. – K. É. – 3967/2008)

11498 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (jármûütközés javítá-
sa/2006. – K. É. – 3969/2008)

11498 Debreceni Egyetem [HEFOP-3.3.1. képzési eszközök be-
szerzése (SG-340.) – K. É. – 3950/2008]

11500 Hajdú Volán Zrt. (1 helyközi szóló jármû beszerzése, ja-
vítása, karbantartása – K. É. – 2410/2008)

11501 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. [re-
pülõtéri mozgásellenõrzõ rendszer (A-SMGCS) szállí-
tása és telepítése Budapest-Ferihegyi nemzetközi repü-
lõtérre – K. É. – 2948/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

11502 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a
Szent Gellért gyógyfürdõ rekonstrukciós munkáinak
megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján
létrejött vállalkozási szerzõdés módosításáról – K. É. –
3887/2008)

11502 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a Szé-
chenyi gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciós munkái-
nak megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás
alapján létrejött szerzõdés módosításáról – K. É. –
3889/2008)

11503 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a
Szt. Lukács gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciós
munkáinak megvalósítása tárgyában, közbeszerzési el-
járás alapján létrejött szerzõdés módosításáról
– K. É. – 3893/2008)

11504 Esztergom Város Önkormányzata (kanonoksori épület-
felújítás – K. É. – 3472/2008)

11504 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
az 56. sz. fõút út-, hídrehab. 5,9–13,8 km-sz. közötti sza-
kaszon tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
3268/2008)

11505 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
56. sz. fõút 13,8–21,2 km-sz. közötti szakaszának út- és
hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák kivitelezése tárgyú
szerzõdés módosításáról – K. É. – 3271/2008)

11506 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
a 6. sz. fõút 18,1–30,5 km-szelvények közötti szakaszá-
nak út- és hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 3320/2008)

11507 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
a 6. sz. fõút 65,7–76,3 km-szelvények közötti szakaszá-
nak út- és hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 3326/2008)

11507 Országos Tisztifõorvosi Hivatal (az intézmények könyv-
vizsgálatára vonatkozó szerzõdés módosítása – K. É. –
3937/2008)

11508 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnmegelõzési Parancs-
noksága (a VPDDRNYH elhelyezésére szolgáló ingatlan
bérleti szerzõdésének módosítása – K. É. – 3746/2008)

Helyesbítés

11510 Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata helyes-
bítése (XVII. kerületi útépítés 2008. – K. É. –
3868/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

11511 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az AVE Miskolc Kft. jogorvoslati kérelme Csongrád
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3860/2008)

11514 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Bloc Quest Kft. jogorvoslati kérelme a Miskolci
Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság, Egyetem-
város, kapcsolattartó ellátási és biztonságszervezési
osztály közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3861/2008)

11519 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Saubermacher-Magyarország Kft. jogorvoslati ké-
relme Csongrád Város Önkormányzata közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 3863/2008)

11522 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás – K. É. – 3864/2008)

11526 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal Központ közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kez-
deményezett jogorvoslati eljárás – K. É. – 3865/2008)

11530 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az iD-PentaCom Marketing Tanácsadó és Internetfej-
lesztõ Kft. jogorvoslati kérelme a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
4016/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 32. számának (2008. március 14.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

11540 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (86. sz. fõút
77+800–79+000 km közti szakaszán 11,5 tonnás bur-
kolaterõsítés, négynyomúsítás – K. É. – 3528/2008)

11546 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
4. sz. fõút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszai
11,5 tonnás burkolatmegerõsítés kivitelezésére, vala-
mint hídfelújítási munkáinak kivitelezésére – K. É. –
3603/2008)

11552 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
88. sz. fõút Sárvár elkerülõ szakasz (0+200–3+712
km-sz. között) építési munkáinak megvalósítására
– K. É. – 3604/2008]

11558 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
61. sz. fõút Zala megyei szakaszán 11,5 t-s burkolat-
megerõsítés kivitelezési munkáinak elvégzésére
– K. É. – 3607/2008)

11564 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a a
74. sz. fõút Nagykanizsa–Palin elkerülõ út kivitelezési
munkáinak elvégzésére – K. É. – 3661/2008)

11570 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a 4. sz. fõút hiányzó Pest megyei szakaszaira vonatkozó
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás elnyeré-
séhez szükséges dokumentáció elkészítésére – K. É. –
3665/2008)

11575 Szolnoki Ipari Park Kft. (mélyépítési munkák – K. É. –
3752/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

11581 Fejér Megyei Önkormányzat [Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv ÚMFT keretei közt megjelenõ pályázati felhí-
vásokhoz kapcsolódó projektek elõkészítése, pályázat-
írás és a támogatott projektek menedzselése Fejér Me-
gye Önkormányzata és intézményei részére (kivéve a
kórház) – K. É. – 3686/2008]

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

11587 Tisza Menti Regionális Vízmûvek Zrt. (villamos energia
vásárlása – K. É. – 3763/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

11593 Jászszentlászló Község Önkormányzata [Kiskunmajsa,
gyógyfürdõ és Móricgát (kisvasút) között turisztikai cé-
lú kerékpárút megépítése – K. É. – 3151/2008]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

11600 Nemzeti Hírközlési Hatóság (megelõzõ egészségügyi szû-
rõvizsgálat – K. É. – 3934/2008)

11604 Ótemplomi Szeretetszolgálat, Szarvas (ajánlatkérõ köz-
étkeztetési feladatainak ellátása – K. É. – 3638/2008)

11608 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza
(ajánlati felhívás sürgõsségi osztályon szakorvosi tevé-
kenység ellátására – K. É. – 3916/2008)

11611 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szek-
szárd város zöldfelületeinek gondozása és parkfenntar-
tási feladatainak ellátása – K. É. – 3507/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

11619 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M7 monitoringpilot/2008.
– K. É. – 3775/2008)

11623 Általános Iskola és Gyermekotthon, Bakonyoszlop (élel-
miszerek beszerzése a bakonyoszlopi általános iskola és
gyermekotthon részére – K. É. – 3819/2008)

11628 Gyöngyöspata Község Önkormányzata (települési szilárd
hulladék összegyûjtése, elszállítása, ártalmatlanítása
– K. É. – 3626/2008)

11633 Kelebia Község Önkormányzata (Magyar–Szerb Agrár-
kereskedelmi és Szolgáltató Központ, parkoló kivitele-
zése – K. É. – 3086/2008)

11636 Lehel Sportlétesítmények Kft. (1200 m mély termálvíz-
kút fúrása – K. É. – 3894/2008)

11640 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése
– K. É. – 3574/2008)

11646 Városi Családsegítõ és Gondozási Központ, Százhalom-
batta (Százhalombattán, illetve az ország nagyobb be-
vásárlóközpontjaiban beváltható melegétkezési utalvá-
nyok beszerzése – K. É. – 3467/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

11650 Dunavarsány Város Önkormányzata (belterületi utak út-
alap- és útburkolat-felújítása kivitelezése 2008. – K. É. –
3190/2008)
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11654 Kistarcsa Város Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 4059/2008)

11660 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesújfalu, Jó-
kai Mór utca komplex rehabilitációja – K. É. –
3385/2008)

11665 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tömörkény
István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola me-
legpadló-burkolási munkái – K. É. – 3862/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

11671 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (biztonságtechni-
kai rendszerek telepítése 11 helyszínen – K. É. –
3139/2008)

11673 Adó-és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága (ingatlan bérlése Gyõrben
– K. É. – 3131/2008)

11676 Budapest Fõváros Önkormányzata (budapesti hidak, fe-
lüljárók és mûtárgyak 2007. évi fõ és célvizsgálatainak
elvégzése – K. É. – 3807/2008)

11682 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest, 2007. évi
híd-, mûtárgy-felújítási munkák 1. csoport – K. É. –
3810/2008)

11687 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévõ
tusnádfürdõi ingatlan felújítása – K. É. – 3906/2008)

11690 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala részére integrált telekommunikációs szolgáltatás
biztosítása – K. É. – 3908/2008)

11692 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Szociális Szolgálat (szociális étkeztetés 2. – K. É. –
3913/2008)

11695 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (különféle laboratóriumi reagensek be-
szerzése, automata készülék használatba adásával
– K. É. – 0080/2008)

11697 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Bíróság, a Szolnoki Városi Bíró-
ság, a Szolnoki Munkaügyi Bíróság és a Szolnoki Váro-
si Ügyészség közös épülete rekonstrukciójának ter-
vezése – K. É. – 3895/2008)

11699 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (Munkácsy
Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornate-
remmel történõ bõvítése projekthez 165 millió Ft össze-
gû önkormányzati infrastruktúrafejlesztési program
beruházási hitel – K. É. – 2163/2008)

11702 Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (tájékoztatás az
alvállalkozói tender – 2007. tárgyú eljárás eredményé-
rõl – K. É. – 4107/2008)

11704 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. (útszóró
anyagok beszerzése – K. É. – 3978/2008)

11707 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M85–M86 sz. gyorsforgalmi utak Csorna várost elkerü-
lõ szakasz I. ütem eredményérõl – K. É. – 3560/2008)

11710 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az 56. sz.
fõút 23,0–31,9 és 39,6–61,2 km-sz. közötti szakaszának
út- és hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák kivitelezése tárgyú
eljárás eredményérõl – K. É. – 3621/2008)

11714 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
51. sz. fõút Sükösd–Érsekcsanád elkerülõ tanulmány-
terv elkészítése a hatályos útügyi elõírások alapján tár-
gyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3624/2008)

11716 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató Lul-
la–Balatonendréd összekötõ út engedélyezési és kiviteli
terveinek tervkorszerûségi felülvizsgálata és záradé-
kolt kisajátítási tervének elkészítése tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 3663/2008)

11719 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 26. sz.
fõút 9+600–11+988 km-szelvények közötti szakasz
négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzése tár-
gyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3815/2008)

11722 Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (bírósági
integrált informatikai rendszer teljes körû üzemelteté-
se és átfogó rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. –
4109/2008)

11724 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem irodagé-
peinek az üzemeltetéséhez szükséges festékanyagokkal
való ellátása és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
– K. É. – 3562/2008)

11726 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (irodaszer
– K. É. – 3453/2008)

11731 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tá-
jékoztató ízületi protézisek beszerzésére kiírt eljárás
eredményérõl – K. É. – 4012/2008)

11735 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(egyenruházati termékek konfekcionálása – K. É. –
3767/2008)

11737 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (6 ±1 db
vontatórámpa szállítása mobil röntgenberendezés opti-
mális használatához, valamint szoftver átalakítása
– K. É. – 3771/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

11740 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-II/2007.
– K. É. – 4024/2008)

11741 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (koronaélen kívüli zöldfe-
lületek kaszálása-II/2007. – K. É. – 4026/2008)

11741 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szennyvízszállítás-2/2005
– K. É. – 4028/2008)

11742 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (koronaélen kívüli zöldfe-
lületek kaszálása/2007. – K. É. – 4029/2008)

11743 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (lokális burkolathibák ja-
vítása/2007. – K. É. – 4046/2008)

11744 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (könnyûteher-gépjármû-
vek beszerzése/2007. – K. É. – 4048/2008)

11744 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap., burkolatfelújítás
tervezése/2007. – K. É. – 4050/2008)

1714 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/12. szám



11745 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hidak tervezése/2007.
– K. É. – 4082/2008)

11746 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfõvizsgálat/2007.
– K. É. – 4084/2008)

11747 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (irodahelységek felújítá-
sa/2006. – K. É. – 4087/2008)

11747 BKSZ Budapesti Közlekedés Szervezõ Kht. (az ELEKT-
RA Hungaria közlekedési elektronikus kártyarendszer
továbbfejlesztése vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 3946/2008)

11749 BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal [okmányirodai alkalmazások fejlesztõi támoga-
tása (tervezés, szervezés, programozás, tesztelés, doku-
mentálás, üzembe helyezés) és üzemeltetése, valamint
átfogó rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. –
4022/2008]

11750 BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal [alkalmazások fejlesztõi támogatása (tervezés,
szervezés, programozás, tesztelés, dokumentálás,
üzembe helyezés) és üzemeltetése, valamint átfogó
rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. – 4025/2008]

11751 Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd város parkfenn-
tartási feladatainak ellátása – K. É. – 4088/2008)

11752 Dunaújvárosi Fõiskola (fizikai-matematikai modellezõ-
eszköz, számítógép-vezérelt szimulátorberendezés be-
szerzése – K. É. – 4047/2008)

11752 HungaroControl Zrt. (Forrás-SQL integrált gazdálkodá-
si rendszer készletek, készletkönyvelési és -beszerzési
moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása
– K. É. – 3917/2008)

11755 MECSEK-ÖKO Rt. (mészhidrát beszerzése 2006–2007.
– K. É. – 3872/2008)

11755 Országos Mentõszolgálat (különféle kenõanyagok szállí-
tása az Országos Mentõszolgálat gépjármûveihez
– K. É. – 3571/2008)

11756 Semmelweis Egyetem (tömegspektrométer beszerzése
– K. É. – 3530/2008)

11756 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (villamos
energia beszerzése – K. É. – 1072/2008)

11757 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (villamos-
energia-szállítási szerzõdés – K. É. – 1073/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

11758 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen,
mûszaki ellenõrzés – K. É. – 3655/2008)

11758 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen,
repülõtér-szennyezés kármentesítési határérték alá
csökkentése – K. É. – 3657/2008)

11759 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (vállalkozási
szerzõdés a szegedi regionális hulladékkezelési prog-
ram, szelektívhulladék-gyûjtési rendszer kialakítására
– K. É. – 3824/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

11761 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékkö-
ve II. projekt kivitelezési és járulékos munkáinak el-
végzése – K. É. – 3706/2008)

Helyesbítés

11763 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 3-i
27. számában K. É. – 2927/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 4169/2008)

11763 Dombóvár Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 7-i 29. számában K. É. –
3785/2008 számon megjelent módosítás helyesbítése
– K. É. – 4168/2008)

11763 Ferencvárosi Önkormányzat helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2008. március 5-i 28. számában, K. É. –
3347/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. – 4216/2008)

11763 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház
Rendelõintézet és Baleseti Központ helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 29. számában, 2008. március 7-én
K. É. – 2990/2008 számú ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 4086/2008)

11764 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdál-
kodási Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
március 10-i 30. számában, K. É. – 3436/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
4142/2008)

Módosítás

11765 Nagykõrös Város Önkormányzata módosítása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. január 18-i 8. számában, K. É. –
19712/2007 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának módosítása – K. É. – 4176/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 33. számának (2008. március 17.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

11774 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (digitális törzskönyv be-
szerzése/2008. – K. É. – 3880/2008)

11783 Forray Máté Általános Iskola, Szegvár (fûszerek, száraz-
áruk beszerzése – K. É. – 3418/2008)

11788 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékgyûjtõ és
-szállító célgépek szállítása – K. É. – 3477/2008)

11791 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szelektívhulla-
dék-gyûjtõ edények beszerzése – K. É. – 3478/2008)

11794 Magyar Államkincstár (foglalkozás-egészségügy
– K. É. – 3701/2008)

11800 Magyar Nemzeti Bank (takarítási feladatok ellátása, va-
lamint higiéniai anyagok, tisztítószerek és egyéb anya-
gok biztosítása a Magyar Nemzeti Bank épületeiben
– K. É. – 3669/2008)

11810 MECSEK-ÖKO Zrt. (mátraszentimrei aknák fenntar-
tása – K. É. – 3875/2008)

11816 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (TCR-felületek bérlete – K. É. –
3948/2008)

11822 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat [intenzív
és betegágyak (Jósa 2008) – K. É. – 3448/2008]

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

11829 Magyar Posta Zrt. (Webriposte szoftverkövetés – K. É. –
3644/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

11834 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 01/2008 számú eljárás rész-
vételi felhívása – K. É. – 2818/2008)

11839 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 02/2008 számú eljárás rész-
vételi felhívása – K. É. – 2828/2008)

11845 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 06/2008 számú eljárás
részzvételi felhívása – K. É. – 2841/2008)

11850 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 08/2008 számú eljárás rész-
vételi felhívása – K. É. – 2845/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

11858 MÁV-Trakció Vasúti Vontatási Zrt. (felelõsségbiztosítás
– K. É. – 3882/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

11864 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (anesztéziás és intenzív ellátás anyagainak beszer-
zése – K. É. – 3382/2008)

11871 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (részvételi felhívás a
tatai Esterházy-kastélyegyüttes tervezési munkáira
– K. É. – 3885/2008)

11877 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (ingatlanok takarítása – K. É. –
3794/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

11884 Pest Megyei Önkormányzat (folyószámla vezetése
– K. É. – 3970/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

11890 Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (a gödöllõi királyi kastély,
a Közép-magyarországi Operatív Program keretében
megvalósuló komplex újjáépítése – K. É. – 3168/2008)

Tervpályázati kiírás

11892 Miniszterelnöki Hivatal (2010-es sanghaji világkiállí-
tás magyar pavilonjának külsõ és belsõ kialakítása
– K. É. – 3982/2008)

Módosítás

11896 Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ
Kft. módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2008. január 17-én, K. É. – 0452/2008 számmal feladott
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3687/2008)

11906 Magyar Nemzeti Bank módosítása (elektromos üzemelte-
tés, szünetmentes berendezések karbantartása – K. É. –
3995/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

11921 Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõterasz
beépítése és elõadóterem férõhelyszám-növelése építési
munkáinak kivitelezése – K. É. – 4392/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

11927 Üröm Község Önkormányzata (útépítés – 2008. – K. É. –
4151/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

11934 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (az önkormányzat fenntartásában mûködõ
intézmények gyermek- és szociális étkeztetése, vala-
mint alkalmazottai, nyugdíjasai számára közétkeztetés
biztosítása, a szerzõdés megkötésétõl számított határo-
zatlan idõre kötött vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 0945/2008)

11940 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta [Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködõ intézményekben (óvodák, általános és kö-
zépiskolák, felnõtt szociális intézmények) közétkeztetés
biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévõ kony-
hák bérlésével és mûködtetésével – K. É. – 2490/2008]

11945 Csobánka Község Önkormányzata (ajánlatkérõ által köte-
lezõ feladatellátásának körébe tartozó közmûvelõdési és
közoktatási feladatok ellátására létrehozott Csobánkai
Közösségi Mûhely fenntartói jogának feladatátadása,
intézménymûködtetés keretében – K. É. – 3353/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

11950 Állattenyésztõ és Értékesítõ Kft. (tehenészeti telep kor-
szerûsítése, trágyakezelés – K. É. – 3959/2008)

11952 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Szent István téri piac és vásárcsarnok napi jellegû ta-
karítása, illetve évi két alkalommal történõ nagytakarí-
tása – K. É. – 3611/2008)

11956 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (cél-
szimulátor mûködõképes kísérleti mintadarabjának
kifejlesztése – K. É. – 4054/2008)

11960 Kelenföldi 5. Sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (1119 Buda-
pest, Rátz László utca 36–46. sz. épület utólagos hom-
lokzati hõszigetelése – K. É. – 3707/2008)

11964 Országos Vérellátó Szolgálat (1/OVSZ/2008., hûtõkar-
bantartás és -javítás – K. É. – 3816/2008)

11970 Szabad Tér Színház Kht. (forgószínpad beszerzése, a
K. É. – 1971/2008 sorszám alatt indított eljárás ered-
ménytelensége miatt indított új eljárás – K. É. –
4067/2008)

11974 Társasház Szeged, Ûrhajós utca 1. (energiaracionalizálás
– K. É. – 3495/2008)

11979 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zala-
egerszeg város úthálózatának burkolatjavítása 2008.
évben – K. É. – 3806/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

11984 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (felületi csúszásellenál-
lás-mérés/2008. – K. É. – 4068/2008)

11989 Almásfüzitõ Község Önkormányzata (Almásfüzitõ, Petõ-
fi Sándor utca 7. Sün Balázs Óvoda bõvítése és belsõ át-
alakítása – K. É. – 3620/2008)

11993 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (Dunapataj–
Szelidi-tó turisztikai kerékpárút megépítése – K. É. –
4094/2008)

12000 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ részére
védõruhák beszerzése – K. É. – 3718/2008)

12006 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (állati hul-
ladék – jármûbeszerzés – K. É. – 3942/2008)

12011 Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárda Város Ön-
kormányzatának települési szilárd hulladék összegyûj-
tésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére és
a hulladéklerakó telep üzemeltetésére irányuló közszol-
gáltatási szerzõdés – K. É. – 3710/2008)

12017 Százhalombatta Város Önkormányzata (park- és játszó-
tér-rekonstrukció csapadékvíz-elvezetéssel, környezet-
rendezéssel – K. É. – 3609/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

12022 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (biztonságtechni-
kai rendszer telepítése az APEH KAIG Budapest VII.
kerület, Dob u. 75–81. szám alatti ingatlanon – K. É. –
3653/2008)

12024 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (épületfelújítás
Gyõrben – K. É. – 4187/2008)

12027 Bajai Kórház [õrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
(megrendelése) (SG-342) – K. É. – 4105/2008]

12029 BKSZ Budapesti Közlekedés Szervezõ Kht. (Budapest
közlekedési rendszere fejlesztési tervének elkészítése
– K. É. – 4286/2008)

12032 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház (2 db color Doppler-UH bérlete – K. É. –
3847/2008)

12035 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (bértextí-
lia-szolgáltatás – K. É. – 4077/2008)

12037 Budapest Fõváros Önkormányzata [közösségi közlekedés
elõnyben részesítése (2007–2008.) tervezési munkái
– K. É. – 3814/2008]
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12042 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK üzemeltetésé-
ben lévõ vízi jármûvek mûködéséhez szükséges Merc-
ruiser és Mercury hajómotor- és hajtómû-alkatrészek
beszerzése – K. É. – 2275/2008)

12044 DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ivóvíz 4.
– K. É. – 4121/2008)

12047 Debreceni Vízmû Zrt. (polielektrolit – Debrecen
2008–2009. – K. É. – 4175/2008)

12049 Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelõintézet (SZI-31 csontvelõ-
transzplantációs és hematológiai részleg, valamint já-
rulékos munkáinak tervezése – K. É. – 3768/2008)

12051 HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló,
gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace projekthez kap-
csolódó mûszaki lebonyolítói és mûszaki ellenõri fel-
adatok ellátása – K. É. – 3182/2008)

12053 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (az intézet veszélyes hulladékainak szál-
lítására, ártalmatlanítására és fertõzésveszélyes hulla-
dék gyûjtésére szolgáló, egyszer használatos csomago-
lóeszközök biztosítása – K. É. – 3658/2008)

12055 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatkérõ
Hajdú-Bihar megyei kirendeltségének elhelyezésére
1696,27 m2 területû ingatlan és 12 db gépkocsi elhelye-
zésére alkalmas garázs bérlete – K. É. – 2792/2008)

12058 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíziszap-szállítás és
-elhelyezés – K. É. – 3876/2008)

12060 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (1 db nagy-
nyomású fagyasztó és 1 db fagyasztva törõ berendezés
beszerzése – K. É. – 3742/2008)

12061 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (az edelényi L Huilli-
er-Coburg-kastély helyreállítási munkái engedélyezési,
tender- és kiviteli tervének elkészítése, tervezõi mûve-
zetése eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. –
3773/2008)

12064 Nagykõrös Város Önkormányzata (2750 Nagykõrös, Sza-
badság tér 4. sz. alatti okmányiroda belsõ felújítása, ügy-
félbarát átalakítása kivitelezési munkái – K. É. –
2292/2008)

12069 Nagymaros Város Önkormányzata (élelmiszer-alapanya-
gok beszerzése – K. É. – 3141/2008)

12073 Nemzeti Hírközlési Hatóság (frekvenciagazdálkodási te-
vékenység támogatása – K. É. – 3612/2008)

12075 Nemzeti Hírközlési Hatóság (ajánlatkérõ hirdetéseinek
és PR-anyagainak megjelentetése médiavásárlás útján
magyar és idegen nyelven – K. É. – 3818/2008)

12077 Nemzeti Közlekedési Hatóság (ingatlanbérlet – K. É. –
4032/2008)

12079 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (mûszaki
mentõ gépjármûvek szállítása – K. É. – 4113/2008)

12083 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága [kikötõ-
ponton (úszómû) beszerzése – K. É. – 4056/2008]

12086 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyen-
ruházati férfi, nõi társasági cipõk beszerzése – K. É. –
4058/2008)

12089 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (rúd-
lámpa, tachográf, digitális letöltõeszköz, digitális kiér-
tékelõszoftver beszerzése – K. É. – 4062/2008)

12091 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Szé-
kesfehérvár, Király sor 3. és a Tatabánya, Erdész u.
F jelû irodaépületek bõvítésének, belsõ átalakításának
tervezése, kivitelezése – K. É. – 4063/2008)

12095 Zala Megyei Kórház (prostata transurethralis termote-
rápia szolgáltatás biztosítása a szükséges kezelõ- és ki-
szolgálószemélyzettel, berendezéssel – K. É. –
3743/2008)

12096 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közigaz-
gatási területén mûködõ közvilágítási hálózat aktív ele-
meinek üzemeltetése, karbantartása, felügyelete, ellen-
õrzése és a közvilágítás aktív és passzív elemeinek bõví-
tése – K. É. – 3831/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

12099 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása, XII. részfeladat
– K. É. – 3402/2008]

12099 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (vállalkozási szerzõ-
dés önkormányzati intézmény bõvítéses rekonstrukció-
jára – K. É. – 3748/2008)

12100 Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság (Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság raktáringatlanának irodaépü-
letté történõ átalakítási munkáival kapcsolatos felada-
tok ellátása – K. É. – 4283/2008)

12101 Békés Megye Szociális Otthona [élelmiszer-beszerzés (I.,
II., III., IV., V., VI.) – K. É. – 3032/2008]

12102 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi Szolgálat (részleges felújítási munkák a szolgálat
Tölgyfa utcai épületében – K. É. – 3837/2008)

12102 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Nagytemplom ut-
ca 21. sz. alatti épület bontása – K. É. – 2958/2008)

12103 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Nagytemplom ut-
ca 12/N szám alatti épület felújítása lakottan – K. É. –
2959/2008)

12103 Budapesti Közlekedési Zrt. [villamos-, HÉV-, trolibusz-,
metró- és MFAV-jármûvekhez szénkefék és bronzke-
fék szállítása (63/T-074/C/2006) – K. É. – 2650/2008]

12104 Budapesti Közlekedési Zrt. [56-os villamosvonal Moszkva
tér–Budagyöngye szakaszán szórványos pályafelújítási
munkák kivitelezése (63/T-117/2007) – K. É. –
2673/2008]

12105 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzem-
igazgatósága valamennyi telephelyén a gépészeti, épület-
gépészeti, valamint 0,4 kV-os elektromos hibaelhárítási,
gyorsjavítási munkák elvégzése (63/T-62/2006) – K. É. –
3107/2008]

12106 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(víz keretirányelv végrehajtásának egyeztetése hor-
vát–magyar viszonylatban, kiemelten a határokon át-
nyúló vízgyûjtõkre vonatkozóan – K. É. – 3023/2008)

12106 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (fizikoterápiás eszközök és berendezések – HE-
FOP-eszközbeszerzés II – 03 rész – K. É. – 3020/2008)
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12107 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (1. 3., 6., 8. rész: 2 db esztergagép, 12 db hegesztõ-
gép és 1 db plazmavágó, 56 tétel fizikoterápiás eszköz,
13 db konyhai berendezés beszerzése – K. É. –
3101/2008)

12108 Dunakeszi Város Önkormányzata (Kiscsurgó u., Duna
sor, Pihenõ u. közigazgatási határ által bezárt terület
szennyvízcsatornázás I. ütem – K. É. – 3026/2008)

12108 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (telekommunikációs eszközök beszerzése, vala-
mint a beszerzett eszközök telepítése és üzembe he-
lyezése – K. É. – 3071/2008)

12109 Fejér Megyei Szent György Kórház (kórház és telephe-
lyeinek õrzése, személy- és teherporta-szolgálat és éj-
szakai járõrszolgálat, vagyonvédelmi feladat ellátása
– K. É. – 2690/2008)

12110 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Berzenczey u. 11. II. emelet 4. szám
alatti 38,44 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 2938/2008)

12110 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1093 Budapest, Lónyay u. 16. fszt. 4. szám alatti
76,99 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
2942/2008)

12111 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1091 Budapest, Üllõi út 115/B fszt. 6. szám alatti
26,71 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
3030/2008)

12112 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (83 munkaügyi ki-
rendeltség helyszíni bejárása és mûszaki felmérése, va-
lamint a kirendeltségek jelenlegi fizikai állapotára vo-
natkozó adatokból központilag kezelhetõ, digitalizált
adatbázis létrehozása – K. É. – 2963/2008)

12113 Fõvárosi Állat- és Növénykert (ajánlatkérõ területén le-
võ irodák, szociális épületek takarítási munkái, továb-
bá közönségforgalmi WC-k takarítása és üzemeltetése
díjszedés nélkül – K. É. – 3300/2008)

12113 Gondozási Központ, Zalaegerszeg (élelmiszerek, élelme-
zési alapanyagok szállítása 1–9. részig – K. É. –
3102/2008)

12114 Gyula Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Igaz-
gatósága (seprõgép beszerzésének finanszírozásához
kapcsolódó pénzügyi lízingszolgáltatás – K. É. –
3301/2008)

12115 Halászati és Öntözési Kutatóintézet (mezõgazdasági erõ-
és munkagépek beszerzése – K. É. – 3024/2008)

12115 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [fogászati kezelõegység beszerzése (22052/
07-10/31) – K. É. – 3072/2008]

12116 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [tej és tejtermék beszerzése (25091/06-10/60)
– K. É. – 2691/2008]

12117 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (göngyöleg beszerzése 2006–2007. években
– K. É. – 2833/2008)

12117 Komotthon Kht., Komádi (sertéshús, sertéshúskészítmé-
nyek, füstölt sertéshús, egyéb beszerzések – K. É. –
3303/2008)

12118 Kossuth Lajos Ipari Szakközép- és Szakmunkásképzõ Is-
kola, Gyõr (takarítási feladatok ellátása 3 éves idõtar-
tamban – K. É. – 2765/2008)

12119 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA VPOP
07 Letenye, új nemzetközi autópálya-határátkelõhely
kivitelezése – K. É. – 3055/2008)

12119 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (EU komm
01/B az Európai Unió kommunikációs és információs
politikája végrehajtása keretében „50 év integráció
50 helyszínen” projekt végrehajtásához kapcsolódó
kommunikációs és PR-szolgáltatás – K. É. – 3124/2008)

12120 Központi Statisztikai Hivatal [KSH régiós átalakulása
keretében induló távmunkaprogramban részt vevõ
114 fõ lakóhely–munkahely között oda-vissza történõ
szervezett utaztatásának biztosítása – K. É. –
3027/2008]

12121 Központi Statisztikai Hivatal (KSH jelenlegi adattárház-
rendszerének és az arra épülõ tájékoztatási adatbázisá-
nak továbbfejlesztése a meglévõ metarendszer- vezérelt
koncepció megtartásával – K. É. – 3069/2008)

12121 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (komplex tarta-
lomszolgáltatás médiaszerver és médiamix integrált,
multimédiás hírvevõ és feldolgozó rendszereken ke-
resztül – K. É. – 3103/2008)

12122 Magyar Nemzeti Bank (bankjegyfeldolgozó berendezé-
sek beszerzése tartozékokkal, hardver és szoftver fej-
lesztése, kapcsolódó egyéb szolgáltatások – K. É. –
1858/2008)

12123 Mátrai Erõmû Zrt. [IV. számú Láng BBC gyártmányú
D3YTT 2G 350 típusú 212 MW névleges teljesítményû
gõzturbina ciklikus (7 év) javítása – K. É. – 3070/2008]

12124 Rábaközi TÉSZ Szövetkezet (2 db Schaumann VCL7
vontatott gyümölcsbetakarító gép, 8 db UV-11 típ.
uborkaosztályozó gép – K. É. – 2991/2008)

12124 Rábaközi TÉSZ Szövetkezet (2 db Case IH JX 1100 U
Maxxima típ. mezõgazdasági traktor – K. É. –
2993/2008)

12125 Ráckeve Város Önkormányzata (városi bölcsõde épületé-
nek bõvítése és felújítása – K. É. – 2696/2008)

12126 Répcelak Város Önkormányzata (2007. évi útfelújítás
– K. É. – 3097/2008)

12126 Répcelak Város Önkormányzata (2007. évi járdafelújítás
és új építése – K. É. – 3098/2008)

12127 Siklós Város Önkormányzata (polgármesteri hivatal in-
formatikai rendszerének mûködtetése – K. É. –
2440/2008)

12127 Szabómester Szakképzõ Iskola (hátrányos helyzetûek
képzési központja – építési beruházás – K. É. –
2139/2008)

12128 Szegedi Tudományegyetem [egészségügyi és papíráruk,
és egyéb nem orvosszakmai termékek beszerzése (köt-
szerek, fertõtlenítõk, gyógyászati eszközök) – K. É. –
3022/2008]

12129 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a minisztérium
dolgozói számára egy- és kétoldalas, magyar és idegen
nyelvû névjegykártya készítése eseti megrendelések
alapján – K. É. – 2997/2008)
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12129 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szom-
bathely, Szent Lászó király u. 10. sz. alatti Élelmi-
szer-ipari és Földmérési Szakközépiskola kollégiumi
épület tetõtér-beépítése befejezõ és kapcsolódó munkák
– K. É. – 2791/2008)

12130 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (szom-
bathelyi Bartók-hangversenyterem és kiszolgálóhelyi-
ségeinek felújítása, átalakítása és bõvítése építési mun-
káinak kivitelezése – K. É. – 3096/2008)

12131 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2006. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák II. ütem
– K. É. – 2800/2008)

12131 Tiszaújváros Város Önkormányzata (ajánlatkérõ részére
500 000 000 Ft összegû folyószámla-hitelkeret biztosítá-
sa – K. É. – 3302/2008)

12132 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksá-
ga (tehergépkocsik beszerzése – K. É. – 4212/2008)

12133 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (iskola-
kezdési támogatás utalvány beszerzése – K. É. –
19391/2007)

12133 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség egyes objektumainak takarítása és a
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
4064/2008)

12134 Veszprém Megyei Önkormányzat (fejlesztési hitel felvé-
tele az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hi-
telprogram keretében – K. É. – 2998/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

12135 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Bok-
réta utca 15. szám alatti lakóépület felújítása – K. É. –
3188/2008)

12135 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (4. számú
módosítás – K. É. – 3971/2008)

12136 Margaréta Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
3068/2008)

12136 Nagyberki–Kercseliget–Szabadi–Csoma–Mosdós Önkor-
mányzatok Intézményfenntartó Társulása (közétkeztetés
– K. É. – 3100/2008)

12137 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításáról a 42. sz. fõút 7,6–63,1 és a 47. sz. fõ-
út 5,5–34,9 km-szelvények közötti belterületi szakaszai-
nak rehabilitációs munkái elvégzése tárgyában
– K. É. – 3277/2008)

12138 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításáról a 42. sz. fõút 7,6–63,1 és a 47. sz. fõ-
út 5,5–34,9 km-szelvények közötti külterületi szakasza-
inak útrehabilitációs munkái elvégzése tárgyában
– K. É. – 3278/2008)

12139 Taksony Nagyközség Önkormányzata (Német Nemzeti-
ségi Napközi Otthonos Óvoda és kiegészítõ létesítmé-
nyei részleges készültségû építési beruházása befejezése
2008. január 31-ig – K. É. – 3099/2008)

12140 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(a cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program
– KIOP által támogatott – Tisza-völgyi árvízvédelmi
komponens építési munkáival kapcsolatosan a mûszaki
ellenõr/mérnök feladatainak ellátására kötött vállalko-
zási szerzõdés módosítása – K. É. – 4053/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról

12141 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (összegezés a K. É. – 19289/2007 eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról – K. É. – 4070/2008)

Helyesbítés

12142 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 7-i
29. számában K. É. – 3307/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 4297/2008)

Módosítás

12143 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának módosítása
(Érd – szabályozási terv – felhívás módosítása – K. É. –
3666/2008)

12144 Pilis Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 26. számában, K. É. – 2646/2008 számon 2008.
február 29-én megjelent ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 4324/2008)

12145 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság mó-
dosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 18-i
21. számában, K. É. – 20794/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3976/2008)

Visszavonás

12148 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága visszavo-
nása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 30-i 13. szá-
mában K. É. – 20705/2007 számon megjelent ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 4263/2008)

12148 Tata Város Önkormányzata visszavonása (a Közbeszerzé-
si Értesítõ 2008. február 20-i 22. számában K. É. –
2046/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának visszavonása – K. É. – 3986/2008)
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A Cégközlöny 11. számában (2008. március 13.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005383/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „HIRALTÁV” Távközlési
Gazdasági Munkaközösség (1142 Budapest XIV., Róna
park 6. II. 15.; cégjegyzékszáma: 01 04 033070; adószá-
ma: 29720257-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005424/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WICTOR Szervezési Keres-
kedelmi Mérnöki Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1182 Budapest, Galamb u. 11.; cégjegyzékszáma:
01 06 111030; adószáma: 28211880-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-001228/15. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IRADEX Anyagvizsgáló, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1064 Budapest,
Rózsa utca 70.; cégjegyzékszáma: 01 06 113490; adószá-
ma: 28202552-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Krizantém u. 36.
1145 Budapest, Bosnyák. u. 22.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2230 Gyömrõ, Mátyás király u. 28.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001911/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GROMEK és Társa Film-
gyártási és Kereskedelmi Betéti Társaság (1063 Buda-
pest, Szondi u. 44/A III. em. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 117616; adószáma: 28277543-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest Thököly ut 117/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004501/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZEMKER Kereskedelmi Betéti
Társaság (1048 Budapest, Külsõ-Szilágyi u. 12; cégjegy-
zékszáma: 01 06 118585; adószáma: 28238854-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005870/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FIX-BRILL Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(rövidített elnevezése: FIX-BRILL BT. „v. a.”) (1046
Budapest, Külsõ-Szilágyi út 16. I/1; cégjegyzékszáma:
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01 06 210252; adószáma: 28239288-2-41) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozso-
nyi út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000613/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Morti Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (1076 Budapest, Thököly út 13. II. e. 9; cégjegyzék-
száma: 01 06 313336; adószáma: 28453480-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005845/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KECSKÉS ÉS TÁRSAI Kereske-
delmi Bt. „végelszámolás alatt” (1056 Budapest, Zoltán
u. 6. II. 3; cégjegyzékszáma: 01 06 318970; adószáma:
28518156-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KECSKÉS ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest II., Szilágyi E. fasor 13–15. III/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004483/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Rp Háziorvosi Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (1068 Budapest, Király u. 54. II./3/A; cégjegy-
zékszáma: 01 06 413318; adószáma: 28571830-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Rp Háziorvosi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005370/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGORA PR. Üzleti és Kom-
munikációs Tanácsadó Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1141 Budapest, Ajtósi Dûrer sor 33. I. 6.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 518976; adószáma: 28884383-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005210/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Alexis 69.” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1152 Budapest, Szerencs
u. 55.; cégjegyzékszáma: 01 06 617704; adószáma:
28919306-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006202/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) UNIFOX Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1096 Buda-
pest, Haller u. 50. III./31., rövidített elnevezése: UNI-
FOX Bt. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 06 618555; adó-
száma: 29110201-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
UNIFOX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
UNIFOX Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004174/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSONKA 1 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1094 Budapest, Viola u. 37/A fszt. 16.; cégjegyzékszáma:
01 06 619291; adószáma: 29112306-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSONKA 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1092 Budapest, Ráday u. 31/K II/18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-001394/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Szilurusz Könyvkiadó Betéti Tár-
saság (1097 Budapest, Lónyai utca 13/B; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 714200; adószáma: 28721712-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004502/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LÉNI Fuvarozó Szolgáltató

Betéti Társaság (1041 Budapest, Rózsa u. 42.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 720763; adószáma: 20243335-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
14.Fpk.01-07-006114/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TUAN-HUYEN ‘98 Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1157 Budapest,
Nyírpalota utca 33. fszt. 2., rövidített elnevezése: Tuan-
Huyen ‘98 Bt. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 06 721256; adó-
száma: 20256045-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TUAN-HUYEN ’98 Kereskedelmi Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
TUAN-HUYEN ’98 Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004121/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MACZKÓ IMRE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1182 Budapest,
Gyöngyfa u. 12/B; cégjegyzékszáma: 01 06 726418; adó-
száma: 20387129-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
17.Fpk.01-07-004965/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KÁDÁR-BAU Építõipari Szog-
láltató Betéti Társaság (1094 Budapest, Balázs B. u. 25.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 727120; adószáma:
20536024-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-000277/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÁRNA 2000 Kereskedelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1062 Budapest,
Bajza u. 47. 6. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 734732;
adószáma: 20734026-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÁRNA 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002947/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RENA-KORD 2000 Keres-
kedelmi Betéti Társaság (1042 Budapest, Virág u. 31.
6. em. 37.; cégjegyzékszáma: 01 06 737500; adószáma:
20895145-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-05-004573/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KISVÁLLALAT Számítástechni-
kai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1071

Budapest, Dózsa György út 58. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 742874; adószáma: 21039795-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Füredi út 19/C
Nem bejegyzett székhelye(i):
1071 Budapest, Dózsa György út 58. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasá-

gi és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.,
1509 Bp., Pf. 36.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-004661/34. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TILLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1181 Budapest, Csontvári
Kosztka Tivadar utca 44. 5. em. 26.; cégjegyzékszáma:
01 06 747858; adószáma: 21170720-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1096 Budapest, Sobieski János u. 7. 1. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004010/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HILFE 2002. Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (1224 Budapest, Dézsma
u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 749170; adószáma:
21354081-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004394/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-

1724 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/12. szám



dett végzésével a(z) MODE MAGAZIN lapkiadó Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1124 Budapest, Bürök
u. 63/A; cégjegyzékszáma: 01 06 758666; adószáma:
21789902-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MODE MAGAZINE Lapkiadó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Vízimolnár u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002801/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SIKER-ÉP” Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1065 Budapest,
Podmaniczky utca 14. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 760143; adószáma: 21831748-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003947/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SEBÕK ÉS TÁRSA Kereskedelmi
Betéti Társaság (1077 Budapest, Jósika utca 28.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 763731; adószáma: 20600255-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozso-
nyi út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004150/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) K+ZS TEAM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1091 Budapest, Mihálkovics
u. 14. 3. em. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 768260; adó-
száma: 22140939-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006502/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Magic Nature Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1112 Budapest, Vadon
u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 06 770029; adószáma:
22184692-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Refan-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Pillangó park 12. 9. em. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002107/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NORRART Fa-, Fém-, Textilfeldol-
gozó és Kereskedelmi, Mûvészeti Betéti Társaság (1095
Budapest, Mester u. 39.; elõzõ címe: 2081 Piliscsaba,
Mátyás király út 43.; cégjegyzékszáma: 01 06 778824;
adószáma: 24551634-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005958/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M & M Építõipari Épületgé-
pészeti, Gépjármûtechnikai Szolgáltató Kft. „végelszá-
molás alatt” (1118 Budapest, Elõpatak u. 55; cégjegyzék-
száma: 01 09 073277; adószáma: 10469101-2-01) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
M & M Építõipari Épületgépészeti, Gépjármûtechnikai

Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004482/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DC INVEST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024
Budapest, Ady E u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 074995;
adószáma: 10512643-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
27.Fpk.01-07-001918/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) V. Rent a Car Bérautó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1182 Budapest, Kétújfalu
u. 157/A; cégjegyzékszáma: 01 09 168545; adószáma:
10779538-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Volántours Rent a Car Bérautó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
1182 Budapest, Nagyszeben u. 30/A

A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-
moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004786/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BRODOFER MED Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028 Budapest,
Attila u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 266849; adószáma:
10871692-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BRODOFERR Hajóanyag és Vaslemez Kereskedel-

mi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1029 Budapest, Hársalja u. 21.
1029 Budapest, Máriaremetei út 130.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004111/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BATO-VILL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1046 Budapest,
Erkel Gyula u. 30., rövidített elnevezése: BATO-VILL
Kft., korábbi fióktelepe: 2360 Gyál, Kassai út 85.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 368957; adószáma: 12029042-2-41)
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
11.Fpk.01-07-003022/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PAXTON Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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[1146 Budapest, Cházár András u. 18. (Bejegyzés alatti cí-
me: 5055 Jászladány, Elõd vezér utca 8.); cégjegyzékszá-
ma: 01 09 460766; adószáma: 12048953-2-42] adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest, Hungária krt. 163/A
1133 Budapest, Visegrádi u. 115. II. 16.
Jogelõd(ök):
KERBAU 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006506/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELSZER Elektronikai Szerelés
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Buda-
pest, Gyepsor utca 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 465796;
adószáma: 12106392-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002336/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUSZONEGYEDIK SZÁZAD
Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság végelszámolás alatt (1134 Budapest, Gidófalvy L.
u. 15. IX/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 467631; adószáma:
12130867-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUSZONEGYEDIK SZÁZAD Nemzetközi Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Párkány u. 11. II. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004982/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ISOSTAR Építõipari, Szigetelõ és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115
Budapest, Somogyi út 4.; fióktelepe: 3395 Demjén, Dem-
jén-Elõhágó 02/5. hrsz.; cégjegyzékszáma: 01 09 665436;
adószáma: 12325355-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Szentendrei út 107–113.
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-001667/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M & F JOKER Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Reitter
Ferenc u. 108.; cégjegyzékszáma: 01 09 665640; adószá-
ma: 12322242-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
24.Fpk.01-07-003835/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÚT’97 Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidí-
tett elnevezése: ÚT’ 97 Kft.) (1188 Budapest, Damjanich
u. 105/A; cégjegyzékszáma: 01 09 667251; adószáma:
12336386-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-005884/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARDEN-X Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1124 Buda-
pest, Bürök u. 77–87.; cégjegyzékszáma: 01 09 671185;
adószáma: 12373324-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006567/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Harlstone Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1223 Budapest, Kékcinke utca 9.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 678875; adószáma: 12081309-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Harlstone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2141 Csömör, Rákóczi u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002429/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEJEDELEM Vendéglátó és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222 Budapest,
Gyár utca 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 679973; adószá-
ma: 11856719-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEJEDELEM Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1224 Budapest, Bartók Béla út 42.

1119 Budapest, Fehérvári út 179.
1047 Budapest, Váci út 27–29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-005790/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SP System Hungary Nyom-
daipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1022 Budapest,
Bogár utca 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 680456; adószá-
ma: 11867283-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000785/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MONGOL Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1154
Budapest, Dessewffy Arisztid u. 95.; cégjegyzékszáma:
01 09 685253; adószáma: 11959094-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000534/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAUKER Plusz Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1183 Budapest,
Tompa Mihály u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 685614; adó-
száma: 11966227-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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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
11.Fpk.01-08-000223/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KITTS Külkereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1052
Budapest V., Bécsi utca 5. 4. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 689094; adószáma: 10376049-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KITTS Divatáru Korlátolt Felelõsségû Társaság
KITTS Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 33.
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
17.Fpk.01-08-000205/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARHI 2000 Építõipari és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest,
Köztársaság tér 6. 3. em. 34/A; cégjegyzékszáma:
01 09 692580; adószáma: 12559556-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005863/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COLOR-BAU 2001 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (1117 Budapest, Fehérvári út 30.; cégjegyzékszáma:
01 09 694861; adószáma: 12611250-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Boglya u. 1. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003172/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Quadrat 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113
Budapest, Bartók Béla út 134.; cégjegyzékszáma:
01 09 695808; adószáma: 12630855-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Quadrat 2001 Számítástechnikai és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Menyecske utca 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005430/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ECONOMIC 2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1102 Budapest, Szent László tér 20.; cégjegyzékszáma:
01 09 697226; adószáma: 12661059-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006602/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Kis Bendegúz Ingatlanforgalmazó,
és -hasznosító, Építõ, Vndéglátó, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1212 Budapest,
Magyar u. 72.; cégjegyzékszáma: 01 09 698169; adószá-
ma: 12679829-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kis Bendegúz Ingatlanhasznosító, Építõ, Vendéglátó és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Diósárok utca 39/A 1. em. 4.
1203 Budapest, Baross u. 25. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER

Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005928/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EDEL 2001 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1108 Budapest, Bányató u. 6. 7. em. 31.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 699239; adószáma: 12701454-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000438/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WIGO Ingatlanfejlesztõ és Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Buda-
pest, Seregély u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 699670; adó-
száma: 12710555-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Feketesas u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006116/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RANO Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1118 Budapest, Otthon u. 37.
2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 699998; adószáma:
12716719-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003585/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „STAMPERIA” Nyomdai Szolgál-
tató, Kiadói és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1064 Budapest, Izabella u. 80. 2. em. 19/A, elõzõ te-
lephelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 32. félem. 20., fióktele-
pe: 2066 Szár, Móricz Zsigmond u. 32.; cégjegyzékszáma:
01 09 701529; adószáma: 12747607-2-42) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1239 Budapest, Grassalkovich út 294.
1136 Budapest, Pannónia út 25. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-001623/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CAPITAL 2005 Trade Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság vég-
elszámolás alatt (1098 Budapest, Távíró utca 3–5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 703161; adószáma: 12781360-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CAPITAL 2005 Trade Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004294/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATEL Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest, Nagy-
sándor József u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 705926;
adószáma: 12838888-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Kórház utca 6–12.
1033 Budapest, Szõlõkert u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006501/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Everest Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1032 Budapest, Ágoston utca 14. 6. em. 60.; cégjegyzék-
száma: 01 09 706123; adószáma: 12842812-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PIROSKA ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Ady Endre u. 113.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004504/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUANG PING Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1146 Budapest, Pálma u. 34.; cégjegyzék-
száma: 01 09 707771; adószáma: 12626333-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUANG PING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nyárfa u. 29.
1149 Budapest, Egressy út 23–25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006995/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AN-NO BAU Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1181 Budapest, Havanna u 37.; cégjegyzék-
száma: 01 09 709192; adószáma: 12667897-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AN-NO BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 16.
1134 Budapest, Csángó utca 4/B fszt. 13.
2230 Gyömrõ, Állomás utca 10.
1135 Budapest, Szent László u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001279/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Russel & Co. Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045 Budapest, Õsz
utca 135. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 711678; adó-
száma: 12952540-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Szalay u. 5. B ép. 3. em. 1.
1094 Budapest, Viola út 43. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-05-004032/31. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Telefónia 2003 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1116 Budapest, Soproni út 64.; cégjegyzékszáma:
01 09 714346; adószáma: 13007870-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004797/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KLÉN - r Takarító és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Budapest, Liget
sor 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 716052; adószáma:
13045104-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004301/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOTOTEXT Fehérnemûké-
szítõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1182 Budapest, Lakitelek u. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 716738; adószáma: 13059640-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006790/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Papír-OK Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest, Károly
utca 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 726845; adószáma:
13272638-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005222/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FA-ROM-KER Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1144 Budapest, Kerepesi út 115.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 729388; adószáma: 12925395-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-006833/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VEGA-PROJEKT Ingatlaforgal-
mazási, Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1148 Budapest, Bolgárkertész u. 20., rövi-
dített elnevezése: VEGA-PROJEKT Kft.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 730686; adószáma: 13348902-2-42) adós fel-
számolását 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.
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A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003966/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CG. net Informatikai-Rend-
szerház Korlátolt Felelõsségû Társaság (1086 Budapest,
Lujza u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 730688; adószáma:
12470723-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003156/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FOTON 2000 Felületvédelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1084 Budapest, Bérkocsis
u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 734647; adószáma:
11790918-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7150 Bonyhád, Deák F. u. 15.
7696 Hidas, Erkel F. u. 2.
1054 Budapest, Hercegprímás utca 4.
1084 Budapest, Fecske u. 9. fszt. 1.
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
23.Fpk.01-07-000654/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KALO-STORE 2000 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135
Budapest, Szent László u. 82., elõzõ fióktelepei: 6521 Vas-
kút, Bajai út 37., 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 27.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 736344; adószáma: 11958749-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6300 Kalocsa, Mócsy J. utca 11/A

6300 Kalocsa, Kis u. 14.
1088 Budapest, Baross u. 10. 3. em. 12.
6300 Kalocsa, Budai Nagy Antal u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003315/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WILCOMP Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest,
Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 738028; adószá-
ma: 13492238-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006029/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIMITING Ingatlanforgal-
mazó és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211
Budapest, Gyepsor út 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 739215;
adószáma: 12056534-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
6.Fpk.01-07-002416/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELTA-ELEKTRONIK-
HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1061 Budapest, Paulay Ede u. 43.
3. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 860430; adószáma:
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11846899-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005005/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PASA-VILL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1188 Buda-
pest, Deák F. u. 16/B; cégjegyzékszáma: 01 09 863465;
adószáma: 13596215-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-004450/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZSOLCA-TRANSPEED Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (1043 Budapest, Temes-
vári u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 866277; adószáma:
12530308-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002590/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INVENTOR MÉDIA Lap- és
Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (rövidített elnevezése: INVENTOR MÉDIA Kft.)
(1139 Budapest, Pap Károly u. 4–6.; cégjegyzékszáma:
01 09 866962; adószáma: 13666813-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004529/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pacák Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (rövidített elnevezése: Pacák Kft.) (1118
Budapest, Villányi u. 62/B 3. em. 16.; cégjegyzékszáma:
01 09 871419; adószáma: 11630261-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-
szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003629/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HERMER Konyha- és Bútor
Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest,
Jász utca 150.; cégjegyzékszáma: 01 09 871629; adószá-
ma: 13756873-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002220/2. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PLAST-PLAST ‘98 Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1107 Budapest, Üllõi út 126. 4. lház. III/1., telephe-
lye: 2141 Csömör, Mezõ u. 9., 2141 Csömör, Major u. 4.,
fióktelepe: 2141 Csömör, Major u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 876962; adószáma: 13005531-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005187/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÉT FUVAROZÓ Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1215
Budapest, Templom u. 22. 4. lház. 4. em. 13.; cégjegyzék-
száma: 01 09 880849; adószáma: 11455851-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B és B Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8143 Sárszentmihály, Móra F. u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Buda-
pest, Pf. 77.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070336/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÚJ ÜVEG Termelõ és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest Mad-
ridi út 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09 882901; adószáma:
12717514-2-44) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÚJ ÜVEG Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2532 Tokod, Pataksor 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1131 Budapest, Madridi út 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befek-

tetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 068182.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001555/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CENTRÁL OKTATÓ KÖZPONT
Közhasznú Társaság (1094 Budapest, Tompa utca 17/B
fszt.; cégjegyzékszáma: 01 14 000469; adószáma:
21800290-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1152 Budapest, Kiss Ernõ u. 46/A
1051 Budapest, Nádor utca 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000648/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLOÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7762 Pécsudvard, Széchenyi u. 94.; cégjegyzékszáma:
02 06 069335; adószáma: 20740155-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GLOÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000426/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Nyerges & Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7761 Kozármisleny,
Kossuth Lajos utca 25.; cégjegyzékszáma: 02 06 070801;
adószáma: 28214481-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WM & S Sport- és Reklámügynökség Betéti Társaság
BALASSA 96 Könyvterjesztõ Betéti Társaság
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Nyerges & Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

Nyerges & Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság végelszámolás alatt

Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Rabinovits J. u. 14.
1012 Budapest, Attila u. 79.
1131 Budapest, Mosoly u. 31/D
7953 Királyegyháza, Petõfi utca 68.
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
7.Fpk.02-07-000407/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Gépésztervezõk és Gépgyártók
Mérnökirodája Korlátolt Felelõsségû Társaság (cég-
jegyzékszáma: 02 09 069056) adós felszámolását fõeljá-
rásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000603/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GABONÁS Agrár-Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Nagy-
kõrösi u. 37.; cégjegyzékszáma: 03 09 110366; adószáma:
12464474-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OROSMAG Mezõgazdasági Terményeket és Vetõma-

gokat Termeltetõ és Feldolgozó Kft.
Elõzõ székhelye(i):
5900 Orosháza, Huba utca 51.
5932 Gádoros, Jókai u. 805/2. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000787/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BETÛHÁZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kis-
kunfélegyháza, Kalmár J. utca 2.; cégjegyzékszáma:
03 09 110784; adószáma: 13081003-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000739/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLIKK 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kis-
kunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.; cégjegyzékszáma:
03 09 111302; adószáma: 13202192-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000721/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TO-KEI Drink Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. fszt 4.; cégjegyzékszáma:
03 09 114851; adószáma: 13257532-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000261/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIESEL-Kút Ipari Töltõállomás
Gyártó, Kivitelezõ és Automatizáló Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (5630 Békés, Ady Endre utca 7. II/5.; cég-
jegyzékszáma: 04 09 005312; adószáma: 12697966-2-04)
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
2.Fpk.04-07-000300/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LEMU JOB Munkaerõközvetítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. 1. em. 15.; cégjegy-
zékszáma: 04 09 007341; adószáma: 13886255-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000715/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAR-CAR CONTROLL Üzletvi-
teli Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (3508
Miskolc, Szalag u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 012869;
adószáma: 21384909-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000658/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EUCONT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3600 Ózd, Október 23. tér 1.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 013917; adószáma: 21779996-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Nagyamerika utca 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000664/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GERGELY és GERGELY Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (3642 Bánhorváti,
Szabadság út 57.; cégjegyzékszáma: 05 06 014054; adó-
száma: 21815294-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000694/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BORSODELEKTRO Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 4.; cégjegyzékszá-
ma: 05 09 006350; adószáma: 11582412-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Rózsa u. 26.
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 10.
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.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-06-000558/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G1: Presse Lapkiadó és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc,
Széchenyi u. u. 46. A lház. II. em. 14.; cégjegyzékszáma:
05 09 009278; adószáma: 12543283-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 2.
3525 Miskolc, Szûcs Sámuel út 5.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. 2. em. 204.
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
8.Fpk.05-07-000394/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BODROG-TISZA Hajózási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3909
Mád, Vasút u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 010249; adó-
száma: 13011251-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000512/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szentmihály és Vidéke Termelõi
és Értékesítõ Szövetkezet (6710 Szeged-Szentmihály,
Harcos u. 7.; cégjegyzékszáma: 06 02 000544; adószáma:
12835225-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szentmihály és Vidéke Termelõ, Beszerzõ és Értékesítõ

Szövetkezet
Szentmihály és Vidéke Termelõ és Értékesítõ Szövet-

kezet

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:
6722 Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000457/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SZ & R-ELEKTRONIK” Elektro-
nikai és Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Csõ
u. 8/B IX. em. 28; cégjegyzékszáma: 06 06 002558; adó-
száma: 21647127-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000098/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FUTUR” Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Ügynöki Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6630 Mindszent, Kossuth u. 20–22; cégjegyzék-
száma: 06 06 009128; adószáma: 20436508-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FUTUR” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Betéti

Társaság
„FUTUR” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 1–3.
6000 Kecskemét, Dobó krt. 15.
6000 Kecskemét, Széktó u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-08-000005/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ADVANCE 2000 Ipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6721 Sze-
ged, Maros u. 9–13. C lház. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
06 06 011022; adószáma: 20533289-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DAMIMED Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
ADVANCE 2000 Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ADVANCE Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Pozsonyi Ignác utca 23. 1. em. 2.
6791 Szeged, Rekettye u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000103/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CZELL – 2004. Díszkovács Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (6729 Szeged, Gera Sándor utca 46.; cégjegy-
zékszáma: 06 06 014601; adószáma: 21981197-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CZELL – 2004. Díszkovács Szolgáltató és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., 1581 Budapest, Pf. 108, cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000669/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-

molás alatt” (6800 Hódmezõvásárhely, Ady E. út 43.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 003149; adószáma: 11093534-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre u. 94.
6800 Hódmezõvásárhely, Mária Valéria u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000626/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÁZ-SZ-ÉPÍTÕ ’01 Építõ, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6600 Szentes, Kossuth u. 24. 1. em. 21.; cégjegyzék-
száma: 06 09 007168; adószáma: 12568262-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
HÁZ-SZ-ÉPÍTÕ Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Sze-
ged, Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000357/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSONGRÁD-TEX Textilipari,
Termeltetõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6800 Hódmezõvásárhely, Búvár utca 37.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 008583; adószáma: 13045283-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6648 Csongrád-Bokros, Hámán K. utca 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000415/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OROM-ZAT Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6728 Szeged, Budapesti út 8.; cégjegyzékszáma:
06 09 008647; adószáma: 13068806-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
OROM-ZAT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., 1581 Budapest, Pf. 108, cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000594/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRÍMA-TOLL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726 Sze-
ged, Akácfa u. 14.; cégjegyzékszáma: 06 09 008653; adó-
száma: 13072050-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000622/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CINECITTÁ ROMA Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (6720 Szeged, Feketesas u. 27.

fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 06 09 008693; adószáma:
13088907-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000481/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) V. M. K. Trade Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6720 Sze-
ged, Bajza u. 4.; cégjegyzékszáma: 06 09 008715; adószá-
ma: 13095570-2-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
V. M. K. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe:
6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000476/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OPS-MANAGEMENT Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6721 Szeged, Szilágyi u. 8. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
06 09 010239; adószáma: 13270100-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OPS-MANAGEMENT Munkaerõ-közvetítõ, Tanács-

adó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Arany János utca 7.
1075 Budapest, Károly körút 5/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000508/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Masa Center Ipari, Csõszerelvény-
gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (6758 Röszke, Felszabadulás utca 85.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 010773; adószáma: 13782656-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Masa Center Ipari, Csõszerelvénygyártó, Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6758 Röszke, Felszabadulás utca 85.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3600 Ózd, Törzsgyár Ipari Park
Jogelõd(ök):
Masa Center Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000504/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „FÉSZEK” Építõipari Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Fiskális u. 162.; cégjegyzékszáma: 07 06 001323; adószá-
ma: 22016120-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000533/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „M+B ROHR TECHNIK” Építõ-
ipari Szolgáltató Betéti Társaság (8089 Vértesacsa,
Fõ utca 71.; cégjegyzékszáma: 07 06 008427; adószáma:

20284356-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000001/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZSO-FA 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8056 Bakonycsernye, Ró-
zsa utca 137.; cégjegyzékszáma: 07 06 009095; adószáma:
20596918-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000034/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INVEST-HA Építõipari Kivitelezõ
Tervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (2426 Baracs,
Ady Endre u. 16.; cégjegyzékszáma: 07 06 011681; adó-
száma: 21481271-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000517/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Metal & Shoes Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2462 Mar-
tonvásár, Jókai Mór u. 9; cégjegyzékszáma: 07 09 005487;
adószáma: 11458964-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000416/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÍD ‘99 Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2459 Rácalmás, Petõfi
S. út 31.; cégjegyzékszáma: 07 09 006678; adószáma:
11829674-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2459 Rácalmás, Martinász utca 5.
2459 Rácalmás, Móricz Zs. út 34.
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
1.Fpk.07-07-000559/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PARÁDI és TÁRSA Szolgáltató és
Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8060 Mór,
Árpád út 58.; cégjegyzékszáma: 07 09 006946; adószáma:
11917436-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EURO APART CLOTHING Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.
8000 Székesfehérvár, Donát u. 115.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000580/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ERTI-TRANS” Fuvarozási Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7000 Sárbo-
gárd, Ady Endre u. 156. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
07 09 007490; adószáma: 12537082-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000487/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DIGIT MEGA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, Piac tér 1.; cégjegyzékszáma: 07 09 007618;
adószáma: 12573943-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Meister GT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Orgona u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000609/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) STRONG-2001. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, Sziget utca 3. 7. em. 45.; cégjegyzékszáma:
07 09 008239; adószáma: 12738159-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.
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A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000547/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIRÁGOSKERT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2462
Martonvásár, Szent László u. 42.; cégjegyzékszáma:
07 09 009260; adószáma: 12279670-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIRÁGOS KERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VIRÁGOSKERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Melinda u. 14.
Jogelõd(ök):
VIRÁGOS KERT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000434/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Árkádia Art Design Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Tolnai út 32.; cégjegyzékszáma:
07 09 011404; adószáma: 13414142-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pannon-építõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1092 Budapest, Erkel u. 9.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1095 Budapest, Gát utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000614/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tihany Building Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2473 Vál, Kos-
suth Lajos utca 62.; cégjegyzékszáma: 07 09 011703; adó-
száma: 13529095-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Thürmer Building Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Wesselényi utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000398/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ANL COMPUTER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Eötvös utca 31.; cégjegyzékszáma:
07 09 012346; adószáma: 12758030-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8051 Sárkeresztes, Bem J. u. 27.
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 19.
7624 Pécs, Jakabhegyi utca 8/F
Jogelõd(ök):
ANL Számítástechnikai, Elektronikai Szolgáltató és

Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000413/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POWER Biztonsági 2002 Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9231 Máriakálnok,
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Rákóczi u. 7.; cégjegyzékszáma: 08 06 010777; adószáma:
21413720-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000418/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DIABER INTERNATIONAL Ipari
és Kereskedelmi Kft. (9400 Sopron, Ágfalvi u. 2/A; cég-
jegyzékszáma: 08 09 002154; adószáma: 10609284-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIABER INTERNATIONAL Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000439/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LIMÁG Belföldi és Nemzetközi
Árufuvarozási Termelési és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9144 Kóny, Kossuth utca 11.; cég-
jegyzékszáma: 08 09 007170; adószáma: 11408031-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LIMÁG Mûanyagipari Termelési és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Sió u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000515/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURON HUNGÁRIA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400
Sopron, Bánfalvi út 14.; cégjegyzékszáma: 08 09 008098;
adószáma: 11812496-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Gyõri út 42.
9400 Sopron, Gyõri út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000065/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RODOSZ 2004. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9011 Gyõr,
Andrásvári u. 34.; cégjegyzékszáma: 08 09 012543; adó-
száma: 13365945-2-08) 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
6.Fpk.08-07-000281/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZTEN TRADE 2005 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9021 Gyõr, Árpád út 2. II. em. 10.; cégjegyzékszáma:
08 09 013129; adószáma: 13512099-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CAR-TMAN 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000352/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ROSE DE SABLE” CENTER
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9024 Gyõr, Zrínyi u. 74. 3. em. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 08 09 013779; adószáma: 13096447-2-08) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MITRING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
9030 Gyõr, István király u. 11.
1115 Budapest, Bártfai út 44.
Jogelõd(ök): MITRING Építõipari Korlátolt Felelõssé-

gû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000860/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „VIER-ECK” Szállítási Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdú-
böszörmény, Batthyány u. 56. sz; cégjegyzékszáma:
09 06 004180; adószáma: 22858753-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-06-000949/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) GLOBÁL-95 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4034 Debrecen, Lapály
u. 23; cégjegyzékszáma: 09 06 004385; adószáma:
22860792-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Akadémia u. 161. I/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000748/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Capricci Duo Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István út 28.
B ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 006419; adószáma:
22883676-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FESTÉKHÁZ-97” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 95. III/30.
4031 Debrecen, Kishegyesi u. 50. 10. em. 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000857/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGRO-TÁJ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4285 Álmosd, Kossuth
u. 5/A; cégjegyzékszáma: 09 06 008918; adószáma:
20543374-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000799/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZENTESI TRANSPORT Fuvaro-
zási és Kereskedelmi Betéti Társaság (4225 Debrecen,
Nyáry Pál utca 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 009414; adó-
száma: 20665539-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000977/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÉDIA-BAU 3000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék
utca 38. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 010491; adó-
száma: 20995630-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIRÁGOSKÚT-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Görgey utca 8. 4. em. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000937/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÜSE NYÍLÁSZÁRÓ Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4079 Deb-
recen, Szárcsa utca 28.; cégjegyzékszáma: 09 06 010571;
adószáma: 21015621-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. 1. em. 8.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000943/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRINT-PUSKÁS Nyomdaipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4029
Debrecen, Sarok utca 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 011851;
adószáma: 21460478-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-001011/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EZÜST VITORLA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Külsõvá-
sártér út 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 012416; adószáma:
21593310-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
EZÜST VITORLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000617/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FEKETE ERDÕ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Bethlen
u. 41. 4/26.; cégjegyzékszáma: 09 06 012757; adószáma:

1746 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/12. szám



21840856-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000813/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CINÓT” Építõipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4286 Baga-
mér, Csokonai u. 28.; cégjegyzékszáma: 09 06 013226;
adószáma: 21939774-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000958/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZOÉ-PARK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4211 Ebes, Déli utca 3.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 013508; adószáma: 21998447-1-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000810/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Debreceni InfoPortál Szolgál-
tató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék utca 163.
3. em. 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 013661; adószáma:

22133005-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000110/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Felruház-lak ’91 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4024 Debrecen, Petõfi
tér 20–21. IV. em. 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 014583;
adószáma: 22126494-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Felruház-lak’91 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Végh utca 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000996/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „FT - TRANS” Szállítási és Keres-
kedelmi Kft. (4031 Debrecen, Derék u. 207. III. 7.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 001948; adószáma: 11144032-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FT - TRANS” Szállítási és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Fényes udvar u. 16. VII/22.
4031 Debrecen, Angyalföld tér 16. III. 35.
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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000979/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Ablak és Ajtó Center Mûanyagter-
mék-gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4034 Debrecen, Csüri Bálint u. 7.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 004862; adószáma: 11552116-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4225 Debrecen-Józsa, Sillye Gábor u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000944/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROLÓ PLAST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024
Debrecen, Csapó u. 6. 2. em. 25.; cégjegyzékszáma:
09 09 006238; adószáma: 11622604-1-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PLAZA ELEGANCIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
NEXUS PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségú Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ELEGANCIA-II. Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
ELEGANCIA-X Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Haláp u. 12. 1. em. 4.
4026 Debrecen, Péterfia u. 18.
4032 Debrecen, Görgey u. 4. 6. em. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000111/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ludmann Húsfeldolgozó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200
Hajdúszoboszló, Klapka u. 8; cégjegyzékszáma:
09 09 006242; adószáma: 11622611-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ludmann Húsfeldolgozó 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.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000761/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Rehab-Cívis Gyógyászati Segédesz-
közöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen, Mester
u. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 006779; adószáma:
12397044-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Rehab-Nyugat Gyógyászati Segédeszközöket és Reha-

bilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

Rehab-Bán Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabili-
tációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000112/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ludmann-Hús Húsfeldolgozó és

1748 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/12. szám



Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200
Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 11.; cégjegyzékszáma:
09 09 008167; adószáma: 12694200-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ludman-Hús Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Klapka utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-06-000904/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Böszörményi Sütöde Élelmiszeripa-
ri, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. utca 97.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 009844; adószáma: 13083768-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Zámbó Pékség Élelmiszeripari, Gyártó és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000826/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hajdú Intarzia Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4224
Hajdúböszörmény, Zelemér utca 61.; cégjegyzékszáma:
09 09 009958; adószáma: 13107059-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000004/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALFAPONT Ingatlanforgalmazó,
Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4220 Hajdúböszörmény, Bethlen utca 26. B lház.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 09 09 010052; adószáma:
13129781-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000824/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURÓPA Autópálya Közlekedési
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029
Debrecen, Csapó u. 79. 1. em. a.; cégjegyzékszáma:
09 09 010533; adószáma: 13249470-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Kossuth utca 51. fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000782/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÁCZI 2004 Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Pipó-
hegy utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 09 010721; adószáma:
13288767-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4211 Ebes, Bocskai utca 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági

és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000959/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZABÓ TRIÁSZ PLUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4220 Hajdúböszörmény, Bánság tér 1.; cégjegyzékszáma:
09 09 011968; adószáma: 13586773-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000868/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INFORMÁCIÓS MOBIL CAR Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4030 Debrecen, Mikepércsi út 144. 5. em. 46.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 012010; adószáma: 13594402-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-06-000598/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Mechinvest Vagyonkezelõ és
Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4025 Debrecen, Postakert utca 8.; cégjegyzékszáma:
09 09 012406; adószáma: 13136172-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Dózsa György út 105.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000411/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HevesNet 2000 Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3200 Gyöngyös, Seregély u. l3.; cégjegyzékszáma:
10 06 022001; adószáma: 23250701-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HevesNet 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000024/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ESCCOHOL CREATIVE
DRINKS Üdítõital Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös, Kálvária út 11.; cég-
jegyzékszáma: 10 09 024853; adószáma: 12780486-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGARO HERBAL Gyógytermék Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky körút 27/1. 2. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V. em. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000240/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) N-CO Bau Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3024 Selyp,
Gyár utca 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 027163; adószáma:
13581156-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Bessenyei u. 14. 6. em. 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1138 Budapest, Fiastyúk utca 30. G ép. alagsor
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Budapest,
Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000062/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ARABÓNA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3360
Heves, Hunyadi út 25.; cégjegyzékszáma: 10 09 027967;
adószáma: 13715474-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gázmodul Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 116–120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070021/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HIT-KER” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp.
316. 4/2; cégjegyzékszáma: 11 06 003723; adószáma:
23653829-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070046/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Linden Bau Építõipari Szolgál-
tató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Március 15. út 8.
4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 007834; adószáma:
21195417-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 13 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070786/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FANGLI Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39.
9. em. 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 009121; adószáma:
21972917-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070775/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MEBEKO Ipari és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(2536 Nyergesújfalu, Hullám utca 7/1; cégjegyzékszáma:
11 09 006232; adószáma: 11477466-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEBEKO Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070018/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Páskom-Milk Mezõgazdasági és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2528 Úny,
Páskom major 0088.; cégjegyzékszáma: 11 09 007182;
adószáma: 11849311-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Páskom-Milk Mezõgazdasági és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Páskom-Milk Mezõgazdasági és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070800/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GELLE Vaskereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Vasút utca 14.; cégjegyzékszáma: 11 09 007690; adószá-
ma: 12491234-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Koltói A. utca 1.
Fióktelepe(i):
2851 Környe, Vasútállomás
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. Lev.-cím: 1581 Budapest, Pf. 108, cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070025/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BERG VAGABUND” Kereske-
delmi, Szolgáltató, Ipari Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2824 Várgesztes, Vár u. 32.; cégjegyzékszáma:
11 09 008213; adószáma: 12304064-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Gyökér u. 25.
Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 0118/1.
2800 Tatabánya, Aradi Vértanúk tere 2.
1154 Budapest, Csillagfürt u. 4. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070008/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LÚZER DECEMBER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009503; adó-
száma: 13099691-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PANNON GASTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2931 Almásfüzitõ, Fõ út 18.
Fióktelepe(i): 2890 Tata, Szomódi út 2046/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Rt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A, cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070016/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SYNCRO METAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Csever út 1/A; cégjegyzékszáma: 11 09 010099; adószá-
ma: 13285726-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
FRANCOS EGY Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zsilinszky út 66.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070772/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) P. E. C. Z. SZÁLLÍTÁSI és
INGATLANFORGALMAZÓ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2531 Tokod, Erkel Ferenc utca 3.; cégjegyzék-
száma: 11 09 010123; adószáma: 12815320-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P. E. C. Z. INGATLANFORGALMAZÓ Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Szentendrei út 36/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070010/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FINITO FEBRUÁR Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010262; adó-
száma: 13332763-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NT. BAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Temetõ utca 2. fszt. 2.
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
4.Fpk.11-08-070004/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LÚZER OKTÓBER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010674; adó-
száma: 13453020-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PK TEAM Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gál ltp. 509. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 13 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070625/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NEOFUND Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2900 Komárom, Táncsics M.
utca 34.; cégjegyzékszáma: 11 09 011164; adószáma:
13594309-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070026/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MEGAVOX-2006 Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Dózsakert 53. 1. lház. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 011555; adószáma: 13715591-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070780/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HO-VI Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840 Oroszlány,
Népekbarátsága u. 37. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 011625; adószáma: 12535176-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T-2 M Tervezõ, Mély- Magasépítõ és Kereskedõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Damjanich u. 26.
1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 28.
1145 Budapest, Thököly út 31.
1074 Budapest, Barát u. 11. ü/9.
2145 Kerepes, Domb u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070017/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOLALÉ SZEPTEMBER Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011892;
adószáma: 13447960-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRESTIGE HUNGARY Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AJJAJ 06 Szolgáltató Korlátolt felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Ürmös út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070041/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PENTHOUSE HUNGARY Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Köztársaság út 18. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 011986; adószáma: 12640177-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TENVITH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
FACÉROK CLUB Rendezvényszervezõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1154 Budapest, Bezerédi u. 136.
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 10. 6. em. 54.
1072 Budapest, Nagydiófa utca 5.
1018 Budapest, Hattyú utca 16. 4. em. 1.
7586 Bolhó, Petõfi Sándor utca 42.
2360 Gyál, Toldi M. u. 1.
Fióktelepe(i):
1054 Budapest V. kerület, Vécsey utca 5. II. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070750/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COMPUTER MAGIC COM-
PANY Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2500 Esztergom, Martsa Alajos utca 5.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 012464; adószáma:
12775396-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Bercsényi u. 32/B
1132 Budapest, Kárpát u. 7/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma: 01
09 161096.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070745/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TELEPACK Termeltetési, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2500 Esztergom, Kis János altábornagy út 84.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 012688; adószáma: 12058718-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Dembinszky u. 2.
1133 Budapest, Visegrádi utca 116.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1087 Budapest, Kerepesi út l5.
Fióktelepe(i):
8200 Veszprém, Házgyári u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070663/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CORRECT WORK Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500
Esztergom, Schweidel utca 2/C 2. em. 8.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 012746; adószáma: 11576819-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CORRECT WORK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Lóverseny u. 31. II/9.
8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000019/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AQAMARIN Kereskedelmi Bt.

„végelszámolás alatt” (3155 Mátramindszent, Rákóczi
u. 58/A; cégjegyzékszáma: 12 06 004736; adószáma:
20248464-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AQAMARIN Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Kazinczy u. 8. 8. em. 24.
2310 Szigetszentmiklós, Tavirózsa utca 3.
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.12-07-000302/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mõbiusz 2000 Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(3100 Salgótarján, Sugár út 65.; cégjegyzékszáma:
12 09 003554; adószáma: 12535523-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Mõbiusz 2000 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000271/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FOOD-SPED Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100
Salgótarján, Rákóczi út 172.; cégjegyzékszáma:
12 09 003700; adószáma: 12657788-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.
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A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000026/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JACKPOT MAGYARORSZÁG
Pénznyerõ Automatákat Üzemeltetõ Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (2651 Rétság,
Nyárfa u. 10. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 12 09 004375;
adószáma: 13252111-1-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JACKPOT MAGYARORSZÁG Pénznyerõ Automatá-

kat Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001696/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PLUSZ és MINUSZ Dizájn
Kereskedelmi Betéti Társaság (2315 Szigethalom,
I. u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 018289; adószáma:
24539081-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001624/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „JOZSANNA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2440 Százhalombatta,
Kodály Z. stny. 6. II/8.; cégjegyzékszáma: 13 06 037079;
adószáma: 20688114-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001569/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DORSZIL Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Kossuth
utca 54.; cégjegyzékszáma: 13 06 037866; adószáma:
20737380-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2461 Tárnok, Zrínyi utca 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002532/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ROSUBAU Építõipari Szolgálta-
tó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2083 Soly-
már, Nap u. 10.; cégjegyzékszáma: 13 06 041753; adószá-
ma: 21069981-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002459/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BARÁZ és TÁRSA Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (2030 Érd, Csurgói utca 8.; cégjegyzékszá-
ma: 13 06 042714; adószáma: 21124200-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARÁZ és TÁRSA Építõipari Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Riminyáki út 47.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001511/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K & R BLACK-TEAM Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2200 Monor, Esze
T. u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 046168; adószáma:
21473281-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001782/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MERKANT Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2700 Cegléd, Reggel ut-
ca 1/C 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 13 06 047395; adószá-
ma: 21543078-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Telephelye(i):
2700 Cegléd, Köztársaság u. 6. 1. em. 5.
2700 Cegléd, Teleki u. 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002353/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CLEOPÁTRA 2003 Szépségápo-
lási Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Mindszenty
utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 050343; adószáma:
21880979-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002357/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Happy Cherry 2004 Kereskedel-
mi Betéti Társaság (2340 Kiskunlacháza, Gábor Áron
utca 13/A; cégjegyzékszáma: 13 06 051001; adószáma:
21914788-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 221.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST

Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001960/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Miklo és Társa Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Nádor
utca 14.; cégjegyzékszáma: 13 06 051997; adószáma:
21957567-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001928/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KiMi-2 Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2081 Piliscsaba, Egyetem köz 2., telep-
helye: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 3.; cégjegyzékszáma:
13 06 052557; adószáma: 21982758-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002255/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZIGET CSÜCSKE Élelmiszer Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (2322 Makád, Kossuth Lajos
utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 053653; adószáma:
22132743-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2322 Makád, Rákóczi utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST

Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001751/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „MAKÁDI” Épületgépé-
szeti, -Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2115 Vácszentlászló, Jókai u. 33.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 077292; adószáma: 12320051-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
7.Fpk.13-07-001956/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PORTFOLIÓ 2000” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750
Nagykõrös, Tihany u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 081309;
adószáma: 12021439-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001453/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VENCAP Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Szabad-
ság út 252.; cégjegyzékszáma: 13 09 081511; adószáma:
11791517-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001993/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) YES-CAR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Béke
utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 082499; adószáma:
11859925-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001984/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LÕRINCZ ÉPKER Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2022 Tahi, Pacsirta utca 21/A; cégjegyzékszáma:
13 09 085106; adószáma: 12481101-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Telephelye(i):
2081 Piliscsaba, Kálvária utca 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-

VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002134/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CASTOR 3000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100
Gödöllõ, Állomás tér 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 087028;
adószáma: 12588851-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001560/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HAD Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2038 Sóskút, Rózsa
u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 093639; adószáma:
12982035-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001971/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZSOLT-TAYLOR Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2376
Hernád, Lehel u. 2/B; cégjegyzékszáma: 13 09 093892;
adószáma: 12993932-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001593/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MILL-ÉP Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2626 Nagymaros, Rigó-
hegy hrsz. 150/2.; cégjegyzékszáma: 13 09 094038; adó-
száma: 12202890-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001953/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G. V. A. BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2360 Gyál, Mun-
kácsy Mihály utca 71.; cégjegyzékszáma: 13 09 094931;
adószáma: 13051123-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001326/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WAGNER INFORMATION SYS-
TEMS Számítástechnikai Oktató, Fejlesztõ, Tanács-
adó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2021 Tahitótfalu,
Csipke utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 101339; adószá-
ma: 10765353-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Hajós u. 26/B
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001702/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KZ Fõvállalkozó és Építész Kft.
(2235 Mende, Dózsa Gy. utca 71.; cégjegyzékszáma:
13 09 103778; adószáma: 11921226-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001949/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) D. H. FALCO SECURITY Vagyon-
védelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaha-
raszti, Némedi út 88., Fióktelepe: 1238 Budapest, Grassal-
kovich út 143.; cégjegyzékszáma: 13 09 104236; adószá-
ma: 13539087-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fsz. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001479/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAGYAR ÕSTÖRTÉNETI KUTA-
TÓ ÉS KIADÓ KFT. (2100 Gödöllõ, Szkíta krt 29.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 104898; adószáma: 12082197-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001906/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZSANNA-MANNA EX Gyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2030 Érd, Felsõ utca 144.; cégjegyzékszáma:
13 09 105065; adószáma: 13578305-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001410/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EU-ÉP 2006. TRANS-POL Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2768 Újszil-
vás, Kossuth út 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 107880; adó-
száma: 13715326-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001153/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEVEX Nemzetközi Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Bazsarózsa
u. 15/A, Elõzõ székhelye: 1113 Budapest, Bocskai
út 43–45.; cégjegyzékszáma: 13 09 108773; adószáma:
10279337-3-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

1760 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/12. szám



A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-06-007130/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sateam Építõipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (elõzõ neve: Sateam
2001 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság) (2092 Budakeszi, Széchenyi u. 21. (elõzõ szék-
hely: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 3. 6. em. 60.); cég-
jegyzékszáma: 13 09 113344; adószáma: 12704718-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002022/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INTER-DUNA Környezetvédel-
mi és Hulladékgazdálkodó Szolgáltató Részvénytársa-
ság „végelszámolás alatt” (2440 Százhalombatta, Szent
István tér 3.; cégjegyzékszáma: 13 10 040539; adószáma:
12377352-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2440 Százhalombatta, Szent László utca 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-

VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000528/10. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) V&V 2004 Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Kapos-
vár, Dózsa Gy. utca 16. 2. em. 48.; cégjegyzékszáma:
14 06 305150; adószáma: 20591061-2-14) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ZR & H” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
V&V 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7432 Hetes, Petõfi utca 49.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000568/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ECKHARDT Vendéglátó és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8600 Siófok, Mátyás király utca 33.; cégjegyzékszáma:
14 06 305385; adószáma: 20695433-2-14) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ECKHARDT Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000458/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Harkány Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7453 Mernye, Dózsa Gy.
utca 19.; cégjegyzékszáma: 14 06 305433; adószáma:
20720937-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000454/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gáz-Épszer 2002 Gáz-, Építõ-
és Szerelõipari Betéti Társaság (7400 Kaposvár,
Fõ utca 46.; cégjegyzékszáma: 14 06 306216; adószáma:
21192919-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000563/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DUÓ Vásár- és Rendezvényiroda
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kapos-
vár, Dózsa Gy. utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 09 002574;
adószáma: 10675094-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUO VÁSÁRIRODA Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
DUO VÁSÁRIRODA Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/C
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.
7400 Kaposvár, Baross G. utca 8–10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000420/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gelencsér Út-, Mélyépítõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8638 Balatonlelle,
Szt. Imre u. 14.; cégjegyzékszáma: 14 09 303780; adószá-
ma: 11824198-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000354/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) ARIES 02 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7453
Mernye, Vörös Hadsereg utca 45.; cégjegyzékszáma:
14 09 304999; adószáma: 12838637-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000508/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Makett Futball” Ingatlanforgalma-
zó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, f. a. (8638 Balatonlelle, Szövetség utca 46.; cég-
jegyzékszáma: 14 09 305089; adószáma: 12882351-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000048/37. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RE-TOUR PLUSZ Utazási és Szállí-
tási Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8640 Fonyód,
József Attila utca 42.; cégjegyzékszáma: 14 09 305703;
adószáma: 13184302-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Körtönye utca 7.
7400 Kaposvár, Fõ utca 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000157/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „KUGLI” Vendéglátó Szolgáltató és
Kereskedelmi Közkereseti Társaság (4552 Napkor,
Sényõi u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 03 010312; adószáma:
25612055-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
„KUGLI” Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000001/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LV és O Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 085044; adószáma: 25683499-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Kölcsey u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001421/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DJUNA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 28.; cégjegyzékszáma: 15 06 086387; adószáma:
20211264-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4624 Tiszabezdéd, Jókai út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000441/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BARMANA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4765 Csenger, Hõsök
tere 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 087873; adószáma:
20788386-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000094/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KI-SZA TRANS Fuvarozó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4962 Nagysze-
keres, Haladás u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 088555;
adószáma: 21033500-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

4962 Nagyszekeres, Vasút u. 65.

4962 Nagyszekeres, Petõfi út 3.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001605/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAYYA-MARINA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony,
Ady Endre út 5. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
15 06 088744; adószáma: 21064072-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001603/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BUZMAKOV MIKHAIL Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Kórház u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 089047; adó-
száma: 21111978-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000158/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALLAGON-21 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089706; adószáma:
21363838-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000165/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SUPER-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089773; adószáma: 21372568-2-15)

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
13.Fpk.15-08-000164/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VAALDI-21N Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 089868; adószáma:
21390124-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000170/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DENYINA-21NET Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090056; adószáma:
21421349-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000002/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZAFIR TEAM Ingatlanügynökségi
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és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 71.; cégjegyzékszáma: 15 06 090084; adószáma:
21427895-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9. fszt. 29.
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernõ utca 49.
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 13. fszt. lház. 5–6.
4400 Nyíregyháza, Egyház u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001604/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CKJU Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090462; adószáma: 21466113-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000146/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MECSTA-VENECIA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090580; adószáma:
21482090-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000026/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOULIK-2002Net Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090640; adószáma:
21490994-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001611/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BALI-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-
Sóstófürdõ, Szivárvány utca 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090740; adószáma: 21499285-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000171/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAKSZY TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 090816; adószáma:
21500725-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István ut. 69. fszt. 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001086/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TYS and Co Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 090920; adószáma:
21505146-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
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
23.Fpk.15-07-001601/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POWILJUS-NV Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Sport u. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 091261; adószáma:
21564723-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000143/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AHILLES-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-
Sóstófürdõ, Hattyú u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 091437;
adószáma: 21571657-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001343/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „DOMINISS” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4645 Tiszamogyorós,
Béke u. 54.; cégjegyzékszáma: 15 06 091586; adószáma:
21592962-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001308/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DÉMON-MEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Móricz
Zs. u. 56.; cégjegyzékszáma: 15 06 091638; adószáma:
21779154-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
T-BOY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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.15-07-001565/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VAS-GALKA-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-
Oros, Zsurló u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 092282; adó-
száma: 21864432-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000027/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Rózsaszirom-Épker Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4563 Rohod, Virág
u. 40.; cégjegyzékszáma: 15 06 093822; adószáma:
22250643-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000160/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GREEN VIM” Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „Végelszámolás alatt”
(4625 Záhony, Ady E. u. 5/B III/11.; cégjegyzékszáma:
15 09 064588; adószáma: 11497897-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GREEN VIM” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-06-000539/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Absolut Design Stúdió Belsõ-
építészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Hunyadi u. 36.; cégjegyzékszáma: 15 09 067825;
adószáma: 12894936-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ u. 87. 3. em. 13.
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000167/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROVIN CLASSIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Vasvári P. u. 70. 1. em. 20.; cégjegyzékszáma:
15 09 068262; adószáma: 13012238-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEISZ-HOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai ut. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001602/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dombrádi-Kanalas Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4492 Dombrád, Jókai utca 4.; cégjegyzékszáma:
15 09 069851; adószáma: 12006797-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KING-A Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Dombrádi-Kanalas Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Bihari u. 5. A ép.
1094 Budapest, Üllõi út 53. B ép.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4492 Dombrád, Jókai u. 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001307/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALB és TÁRSA Építõipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Kapor u. 6.; cégjegyzékszáma:
15 09 071240; adószáma: 11443740-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Csaba-Festék Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 20. 5/1.
3931 Mezõzombor, Rákóczi u. 31.
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, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001021/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) S-VERES Ingatlanberuházó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4401 Nyíregyháza, Bor-
sos u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 09 071538; adószáma:
13169244-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2112 Veresegyház, Eötvös u. 4.
4401 Nyíregyháza, Boros utca 12.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4401 Nyíregyháza, Borsos utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000025/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Z + L 2000 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5051 Zagyvarékas, Táncsics Mi-
hály út 29.; cégjegyzékszáma: 16 06 006968; adószáma:
20674386-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-
nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000029/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KOMLÓDI ÉS TÁRSAI Keres-
kedelmi Betéti Társaság (5331 Kenderes, Bacsó B.
u. 22.; cégjegyzékszáma: 16 06 008128; adószáma:
21358999-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000023/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SUPAIRMAN PIT Alpintechni-
kai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(5055 Jászladány, Vendel u. 24.; cégjegyzékszáma:
16 06 008838; adószáma: 21821969-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

1768 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/12. szám



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000432/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SZE-SE 2000” Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (5000 Szolnok, Napsugár
u. 52.; cégjegyzékszáma: 16 06 008872; adószáma:
20306085-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Hadházi u. 137. B ép. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000037/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ré-Csi Építõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5233 Tiszagyenda, Kossuth
Lajos utca 6.; cégjegyzékszáma: 16 06 009688; adószáma:
24623966-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ré-Csi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2234 Maglód, Wekerle u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000450/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPEED-BEG Vállalkozási, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5055 Jász-
ladány, Villám u. 4.; cégjegyzékszáma: 16 06 010103;
adószáma: 21940190-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Kõér u. 32. fszt. 3.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000313/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TISZAFERR Acélszerkezet-gyártó
és Szerelõ Kft. (5008 Szolnok, Gátõr u. 18.; cégjegyzék-
száma: 16 09 001134; adószáma: 10433229-2-16) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5008 Szolnok, Gátõr u. 4.
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.16-07-000434/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) 5-N COMPUTERS Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100
Jászberény, Alsócsincsapart u. 2.; cégjegyzékszáma:
16 09 003160; adószáma: 11270582-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Kõrösi Csoma S. u. 22.
Jogelõd(ök):
5-N Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000385/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AQUANET BIOSYSTEM
Svájci–Magyar Környezetvédelmi Kft. (5000 Szolnok,
Szapáry u. 20.; cégjegyzékszáma: 16 09 006179; adószá-
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ma: 10524273-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AQUANET BIO SYSTEMS Svájci–Magyar Környe-

zetvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Szapáry u. 20.
7635 Pécs, Ányos P. u. 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5000 Szolnok, Szapáry utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-

nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000039/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DITEC-SPORT Kereskedelmi és
Szolgáltató KFT. (5475 Csépa, Béke út 19.; cégjegyzék-
száma: 16 09 006739; adószáma: 12789447-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.16-08-000073/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEGAPRINT MÉDIA Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (5400 Mezõtúr, Hajó u. 27.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 007418; adószáma: 13086754-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEGAPRINT MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi

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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000031/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PÁRÓX 2006 Vendéglátó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Gyökér út 3. fszt. 13.; cégjegyzékszáma:
16 09 008758; adószáma: 13688318-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
PÁRÓX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000011/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BUGA-ÉP Építési és Vállalkozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5331 Kenderes, Árpád
u. 6.; cégjegyzékszáma: 16 09 009065; adószáma:
13836171-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Buga és Társa Építési és Vállalkozási Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5331 Kenderes, Batthyány utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000005/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Magda és Mircea Kereskedelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (7192 Szakály, Ár-
pád u. 832.; cégjegyzékszáma: 17 06 006232; adószáma:
22194677-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Magda és Mircea Kereskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000292/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÖLGYSÉGI ÁCS-TETÕ Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7161 Cikó, Perczel utca 12.; cégjegyzékszáma:
17 09 005146; adószáma: 13358987-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000232/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SIMO ÉP-KER Építõipari és Keres-
kedelmi KFT. (7081 Simontornya, Temetõ utca 38.; cég-
jegyzékszáma: 17 09 005306; adószáma: 13474500-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
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 Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000168/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „INTERNATIONAL HOLZ” Ke-
reskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 10.; cégjegyzék-
száma: 18 09 105030; adószáma: 12827424-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9542 Nemeskocs, Kossuth u. 12.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
(A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000112/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉP-FA 2004 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9795 Vaske-
resztes, Fõ utca 56.; cégjegyzékszáma: 18 09 106129; adó-
száma: 13376622-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
(A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000022/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „IMMOBAU 2000” Ingatlanköz-
vetítõi, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9700 Szombathely, Hajdú utca 24.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 107646; adószáma: 11334800-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„INSZOLG-TEAM” Ingatlanközvetítõ, Építõipari és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Váth J. út 1.
8220 Balatonalmádi, Kisfaludy utca 23.
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.19-07-000438/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) TORNAVÖLGYI Fakitermelõ
és Kereskedelmi Betéti Társaság (8446 Kislõd, Petõfi
S. utca 12.; cégjegyzékszáma: 19 06 504087; adószáma:
27267606-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Móricz Zs. u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000382/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „OKTA-GIPSZ” Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (8181 Berhida, Rózsa F.
utca 41.; cégjegyzékszáma: 19 06 506621; adószáma:
21364970-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000434/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GUN-SEC 2003 Személy-, Va-
gyon- és Elektronikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8181 Berhida, Lakath J. utca 49.; cégjegyzékszáma:
19 09 506893; adószáma: 13012867-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000449/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) „R-F CAR” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8330
Sümeg, Báróházi u. 6.; cégjegyzékszáma: 19 09 508506;
adószáma: 13596181-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000042/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAULER Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8226 Alsóörs, Bar-
tók Béla u. 38.; cégjegyzékszáma: 19 09 509370; adószá-
ma: 13020503-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Bimbó út 49.
2072 Zsámbék, Diófa u. 19.
8226 Alsóörs, Bartók Béla út 38.
1112 Budapest, Repülõtéri út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020088/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SUN-99.” Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (8360 Keszthely, Ady E. u. 45. (Tenisztelep); cég-
jegyzékszáma: 20 06 036005; adószáma: 20637015-1-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020056/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Lak-hatás Tervezõ és kivitelezõ
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8800 Nagy-
kanizsa, Rózsa u. 16/A 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
20 06 037970; adószáma: 21856095-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Lak-hatás Tervezõ és kivitelezõ 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 Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020403/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BarVa Team Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (8948 Nova, Fõ u. 66.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 038100; adószáma: 21907878-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020296/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁDÁM és FIA Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Vendéglátóipari Betéti Társaság
(8934 Bezeréd, Virág utca 2.; cégjegyzékszáma:
20 06 038743; adószáma: 21459375-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
A-HUMÁN Oktatási, Szervezési és Tanácsadó Betéti

Társaság
A-HUMÁN Oktatási, Szervezési, Tanácsadó és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9181 Kimle, Arany János u. 11.
9183 Mosonújhely, Vasút utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020157/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KARÁT-TRANS Teherfuvarozó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900
Zalaegerszeg, Szentmártoni u. 22/A; cégjegyzékszáma:
20 09 065907; adószáma: 13079758-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
KARÁT LAJOS Teherfuvarozó Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020216/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LAPORTER és Társa Szállítmá-
nyozó, Szállító, Raktározó Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa,
Hevesi u. 6.; cégjegyzékszáma: 20 09 067440; adószáma:
13797973-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020372/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLÍNING 5000 Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360
Keszthely, Szent Miklós utca 20/A; cégjegyzékszáma:
20 09 067607; adószáma: 13623209-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Csokor út 2.
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
3.Fpk.20-07-020419/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARCHILINE DESIGN GROUP Bel-
sõépítészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 4.
C lház. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 20 09 067710; adó-
száma: 12672846-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
QUEEN-ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
ARCHILINE DESIGN GROUP Belsõépítészeti és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Kolozsvár u. 15/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020420/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Q. Decorstudio Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Ady utca 4.; cégjegy-
zékszáma: 20 09 067993; adószáma: 12790746-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Q. Decorstudio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Kolozsvári u. 15/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint az R.Sz. Contakt Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 066500]; 8380
Hévíz, Dombföldi u. 1.), Zala Megyei Bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság „ISZKA”
Kereskedelmi és Szolgáltató Központ Kft. társaságban
lévõ 4,2%-os üzletrészét.

Az üzletrész irányára: 1 200 000 Ft.
Bánatpénz: 120 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „R.Sz. Contakt Kft. vételi ájánlat” megjelöléssel a
felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való megje-
lenését (2008. március 13.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlá-
jára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pá-
lyázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján
e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános ér-
tékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2008.
április 2-án 16 óra 30 perckor, a felszámoló székhelyén.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiá-
nyában – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályá-
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zati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesíté-
si kötelezettséget.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a Somogyi és Társa Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 069055]; 7622
Pécs, Zsolnay Vilmos út 8.) bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi esz-
közét:

– 3 db Electronic Groen típusú hûtõszekrény.
A tárgyi eszköz irányára: 200 000 Ft.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „Somogyi és Társa Kft. f. a. vételi ajánlat” megje-
löléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Buda-
pest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2008. március 13.) követõ 15. nap leg-
késõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Buda-
pest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt
határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlá-
jára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatok-
nak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, szék-
helyét, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltéte-
leket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pá-
lyázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiá-
nyában – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályá-
zati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesíté-
si kötelezettséget.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I. 8.)
mint a POPOVICS-SZABÓ ÚT-MÉLYÉPÍTÕ Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 876140];
1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 33.) Fõvárosi Bíróság Gaz-
dasági Kollégiumának 17. Fpk. 1-06-007017/5. sz. végzé-
sével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ Vásárosnamény belterület 4243/3.,
4243/6., 4243/7., 4243/10. hrsz.-ú (valóságban: Vásáros-
namény, Ilki u. 12.), kivett telephely, betonüzem, iroda,
szociális épület ingatlan-nyilvántartási megnevezésû in-
gatlant.

Az ingatlan becsértéke 100 000 000 Ft + áfa (egyszáz-
millió forint + áfa). Pályázati bánatpénz összege:
5 000 000 Ft.

Pályázati jelige: „Vásárosnaményi Popsza telep”.
A fenti ingatlanok további 5 önálló hrsz.-ú ingatlannal al-
kotnak egységes telepet, azonban ezek magántulajdonban
vannak.

Az ingatlanokért kellékszavatosságot a felszámoló nem
vállal. Beszámítással élni nem lehet. Az elõvásárlási jogo-
sultak (osztatlan közös tulajdonostársak) elõvásárlási jo-
gukat a jelen pályázaton belül gyakorolhatják.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest, Pf. 464) vagy 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
I. 8. sz. alatti irodájába személyesen kell benyújtani a Cég-
közlönyben való közzétételtõl (2008. március 13.) számí-
tott 15 napon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
„Vásárosnaményi Popsza telep” jeligét. A pályázatok
bontására a jelen közzétételt követõ 20. nap eltelte után,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázaton az vehet rész:
– aki pályázatát a fenti határidõben és jeligével a fel-

számolóhoz eljuttatta, amely a szükséges igazolásokat
tartalmazza, továbbá

– aki a megjelölt bánatpénzt a felszámolás alatt lévõ
társaság MKB Rt.-nél vezetett 10300002-10288517-
49020016 sz. bankszámlájára átutalással, vagy az 1042
Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában lévõ
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házipénztárba befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázat
bontásakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal,
– aki a kialakult vételár megfizetésére, a szerzõdés

megkötését követõen 35 banki napon belüli teljesítést
vállal.

A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ elõtt bontja,
és a jelen közzétételt követõ 45 napon belül bírálja el, s
egyben azt – megfelelõ ajánlat hiányában – eredményte-
lennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfele-
lõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk kö-
zött nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltéte-
leit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolat-
ban az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos
részletes adatok és további információk szerezhetõk:
Schuszter János felszámolóbiztostól a 312-1265-ös
telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 5. Fpk.
05-07-000146/7. számú végzésben kijelölt BENTIR Fel-
dolgozóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (Cg.: [05 09 003498]; 3811 Alsó-
vadász, Fõ u. 116.; adószáma: [11075291-2-05])

nyilvános pályázat

kiírása útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló
társaság tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

1. MATADOR kemence 1 000 000 Ft.
2. Intenzív dagasztó 500 000 Ft.
3. Kelesztõkamra 250 000 Ft.
4. Dagasztócsésze (4 db) 250 000 Ft.
A meghirdetett becsérték általános forgalmi adót nem

tartalmaz. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vé-
telárba történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámo-
ló a vagyontárgyhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot
nem vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy az egyes vagyontárgyakra nézve a pályázati kiírást
részben visszavonja. A több ajánlati tételt tartalmazó pá-
lyázat elõnyt élvez.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. emeleten lévõ irodájá-
ban kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl
(2008. március 13.) számított 15. nap 12 óráig. A pályáza-
ti borítékra kérjük ráírni: „BENTIR Kft. PÁLYÁZAT” jel-
igét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát kö-
vetõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat
bontását követõ 15 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „BENTIR Kft. PÁLYÁZAT bánatpénz” közle-

ménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 10800014-60000006-10175082 számú, Citi-
bank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási napokat is
figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a fel-
számoló irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. em.) a pályázati határidõ lejártáig befizet,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal,
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-

ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kap-
csolatban további információk szerezhetõk Tóth István
felszámolóbiztostól a 06 (20) 377-1916-os telefonszámon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pá-
lyázatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a fel-
számolás folyamatainak változásának tükrében bárme-
lyik szakaszában a teljes, vagy az egyes vagyontárgyak
tekintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.
Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró
felszámolóval szemben semmilyen jogcímen igény nem
érvényesíthetõ.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. 8.) mint a Fõvárosi Bíróság 19. Fpk. 01-06-004088/2. sz.
végzésében kijelölt Z és M Ingatlanforgalmazó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 724141];
1107 Budapest, Szállás u. 7.; adószáma: [12633119-2-42])
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyait:
1. Agrokertrade zRt. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.)

társaságban meglévõ 200 000 000 Ft névértékû üzletré-
szét, a névérték 25%-ának megfelelõ 50 000 000 Ft becsér-
téken.

2. Tiszaszentimrei ingatlanok a következõ helyrajzi
számokon: 76., 87., 90., 92., 93., 98., 100., 103., 103.,
112., 115., 159., 192., 193., 197., 199/1., 199/2., 224.,
231., 272., 281/2., 283., 284., 1384/2., 1414/2., 1913/2.,
1919/2., 1924., 1972., 2001/2., 2002., 2004., 2005., 2007.,
2029., 2039., 2057. és 2100/2. együttesen 900 000 Ft becs-
értéken.
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A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az Alexander & Co.
Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben való közzétételtõl (2008. március 13.) számított
15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: „Z és
M Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázatok bontására a pá-
lyázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók
értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon belül törté-
nik meg. Elõvételi jogosultak e pályázat keretében gyako-
rolhatják elõvételi jogukat bejelentkezésük után a kiala-
kult vételár ismeretében tett felhívást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Z és M Kft. bánatpénz” közleménnyel, a becs-

érték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt az Alexander &
Co. Kft., Budapest Bank zRt.-nél vezetett 10103173-
49893900-01000001 számú számlájára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló
társaság pénztárába (Alexander & Co. Szaktanácsadó Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em.) készpénzben is be-
fizethetõ,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli

teljesítést vállal,
– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégki-

vonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.

A felszámoló a pályázatokat – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló fenn-
tartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat vál-
tozásának tükrében jelen pályázatot részben vagy egész-
ben az eljárás bármely szakaszában visszavonja. A pá-
lyázattal kapcsolatban további részletes információkat
Koczka Lajos és Szarka Norbert felszámolóbiztos ad a
312-1265-ös telefonszámon.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (cég-
jegyékszáma: [01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I. 3.) mint a GROTEC Kft. „f. a.” (cégjegyzékszá-
ma: [13 09 083036]; 2045 Törökbálint DEPO, hosszú u. 1.
062/61. hrsz.) felszámolója, felszámolóbiztos: Dankai
Attiláné meghirdeti, hogy

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós alábbi vagyontárgyát:

1 db Volkswagen Golf 1,6 személygépkocsi (gyártási
év: 2005), becsült érték: 2 074 000 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 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 „GROTEC Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, két példányban.

A pályázati adatok benyújtásának határideje:

2008. március 28. 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 cégkivonat, elõtár-
saság esetén cégbejegyzési kérelem),

– a vételi ár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítsének 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 pá-
lyázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelensé-
gének megállapítása, illetve – az ajánlatok elbírálását kö-
vetõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 15 munkanapon be-
lül visszafizeti.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

További információ: Dankai Attiláné, tel.: 367-8697.

A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016]; 1143
Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a Roimpex Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „f. a.” (Cg.: [09 09 012565]; 4026 Debrecen, Péter-
fia u. 25.) a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2. Fpk.
09-07-000817. sz. határozatával kirendelt felszámolója
(felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós Ároktõ külterületi 0117. hrsz. alat-
ti, 26705 m2 területû, mûvelési ágból kivett major besoro-
lású ingatlanát és azon levõ felülépítményeket. A felül-
építmények egy szolgálati helyiségbõl és két istállóból áll-
nak. Az ingatlan irányára nettó 12 500 000 Ft.

2008/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1777



Az ingatlanra az pályázhat, aki 3 000 000 Ft pályázati
biztosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására megha-
tározott határidõn belül a felszámoló Erste Banknál veze-
tett 11640002-07984101-40000006 sz. letéti számlán el-
helyezi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vételárba be-
számít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül ka-
matmentesen visszautalásra kerül.

Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.

A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
3501 Miskolc, Pf. 540; „Roimpex ingatlan pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati árat, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határ-
ideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. március 13.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontásá-
ra a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bármely
pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredmé-
nyérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. A vevõ
eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az érte-
sítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára teljesíteni.

A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos ér-
tékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Klíma Ipari Centrum Zrt. „f. a.” (Cg.: [16 10 001534];
5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.) felszámolója az Fpk.
16-07-000293/4. szám alatti felszámolási eljárásban

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi készletét:
1. Értékesítésre kerül az adós cég elfekvõ készlete,

mely 280 db LG, Kalvert, Toshiba, Midea és egyéb épület-
klímából, valamint 200 db Frigosoft, Diavia és tetõklímák-
ból álló jármûklímából, és az ezekhez tartozó segédanya-
gokból és alkatrészekbõl áll.

A teljes készlet irányára: 67 000 000 Ft + áfa (hatvan-
hétmillió forint + áfa).

2. Eladásra kerül a cég raktárkészlete.
A készlet az elõzõ pontban leírt típusú épület- és jármû-

klímákból, ezek segédanyagaiból és alkatrészeibõl áll.

A teljes készlet irányára: 190 000 000 Ft + áfa (egyszáz-
kilencvenmillió forint + áfa).

A vételárat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell meg-
fizetni. A készletet a felszámoló per-, teher- és igénymen-
tesen értékesíti.

A benyújtott pályázat esetén a megpályázott készlet
irányárának 5 százalékát, bánatpénzként be kell fizetni
az „f. a.” cég pénztárába (Mezõtúr, Szolnoki u. 5.), vagy
átutalni az 10300002-10362721-49020018 számú bank-
számlára.

A bánatpénz vétel esetén beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 5 napon
belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (cég, név, székhely, 30 napnál nem

régebbi cégkivonat, adószám, magánszemély esetén adó-
azonosító, telefon- és faxszám, valamint a képviselõ alá-
írási címpéldánya),

– a megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár
összegét, megjelölve a + áfát,

– a fizetési feltételeket,
– a bánatpénz letéti igazolását,
– a 75 napos ajánlati kötöttség vállalását.

Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, zárt borí-
tékban „Klíma Ipari Centrum PÁLYÁZAT” megjelölés-
sel, a felszámoló irodájában (Kecskemét, Árpád krt. 4.)
kell benyújtani, melynek beérkezési határideje:

2008. március 28. (péntek) 12 óra.

A pályázatokat a határidõt követõ három munkanapon
belül közjegyzõ bontja fel, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, megfelelõ, azonos
értékû ajánlatok esetén az esetleges ártárgyalásra, a döntés
kihirdetésére 30 napon belül kerül sor a felszámoló szék-
helyén.

A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályá-
zót értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10 százalékon belül van, versenytárgyalást tartson.

Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõ-
dés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül
megkötésre.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukkal a pályázat kere-

tén belül élhetnek.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonat-

kozó többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján ke-
rül sor.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ dr. Molnár István felszámolóbiztostól a 06 (76)
486-606, 06 (76) 502-135 vagy a 06 (30) 938-3162-es tele-
fonszámon.

Részletes információt a felszámolótól beszerezhetõ
„Pályázati tájékoztató” tartalmaz.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.) az
I & P PLUSSZ Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 708999]; 1137 Budapest, Borbély u. 5–7.) Fõvárosi
Bíróság 24. Fpk. 01-2006-002753/31. sz. végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ Vértesacsa község, belterületi 56. hrsz. alatti
1 ha 9435 m2 területû „kivett beépítetlen terület” megneve-
zésû ingatlant.

Irányár: 10 400 000 Ft (tízmillió-négyszázezer forint),
amely az áfát nem tartalmazza. A vételár az adásvételi
szerzõdés aláírásától számított 30 napon belül fizetendõ.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani postán vagy személyesen a követke-
zõ címre: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. vagy 1364 Budapest,
Pf. 428. A felszámoló a személyesen benyújtott pályáza-
tok átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatot kettõs zárt borítékban kell benyújtani, a bo-
rítékra rá kell írni: I & P PLUSSZ Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT.

A pályazati ajánlat érvényességének feltétele a meghir-
detett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz megfi-
zetése a felszámoló szervezet CIB Banknál vezetett
10700055-04225205-52000001 számú számlájára.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait (nevét, anyja nevét, szüle-

tési helyét és idejét, lakcímét),
– gazdálkodó szervezet esetén a teljes cégnevet, szék-

helyet, adószámot, bankszámlaszámot,
– a megajánlott nettó vételárat,
– a vállalt fizetési feltételeket, annak megjelölésével,

hogy a pályázó kíván-e hitelt igénybe venni.
A pályázathoz csatolni kell valamennyi pályázó esetén:
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó kötelezettséget

vállal az adásvételi szerzõdés megkötésére nyertes pá-
lyázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 15 napon
belül,

– a vételár fedezetének hitelt érdemlõ igazolását. Hitel
igénybevétele esetén a finanszírozó pénzintézet elõzetes
ígérvénye is csatolandó,

– a bánatpénz befizetésének igazolását,

– nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalá-
sáról.

Gazdálkodó szerv vagy egyéni vállalkozó pályázó ese-
tén a pályázathoz csatolni kell:

– 15 napnál nem régebbi cégkivonatot eredetiben
vagy hitelesített másolatban, illetve vállalkozói igazol-
ványt hitelesített másolatban,

– a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási címpél-
dány hitelesített másolatban,

– valamennyi számlavezetõ pénzintézettõl származó
30 napnál nem régebbi igazolást, eredetiben, hogy a szám-
lán 2007-ben és 2008-ban sorban állás nem volt, fizetési
kötelezettségének határidõben eleget tesz.

A felszámoló a hiánypótlásra egy alkalommal lehetõsé-
get biztosít.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
március 13.) számított 20. nap 12 óráig. Amennyiben a ha-
táridõ utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követõ
elsõ munkanap 12 óráig.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan elõre egyeztetett idõ-
pontban megtekinthetõ. További információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Magyarné Nádas Mária fel-
számolóbiztostól a 06 (1) 484-0165-ös telefonszámon
kapható.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között a felszámoló értékesítési versenytárgyalást
tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel 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.

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 Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a GROSSOK Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: 03 09 104370]; 6034 Helvécia, Erdõ
u. 14.) tulajdonában lévõ alábbi gépjármûvet kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett FORD FIESTA típusú

személygépkocsi gyártási éve 1993, alvázszáma:
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WFOBXXGAFBNL01020, motorszáma: NL01020; for-
galmi rendszáma: FFC-592. Az értékesítésre meghirdetett
személygépkocsi irányára 300 000 Ft, amelyet 20%-os
áfafizetési kötelezettség terhel (amelyet az áfatörvény
142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint kell
megfizetni). A bánatpénz 30 000 Ft.

A meghirdetett személygépkocsiért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett személygépkocsit részletezõ felté-
telfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályá-
zati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben megha-
tározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánat-
pénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
felszámoló bankszámláján 2008. április 7-ig jóváírták.
A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „GROSSOK Kft. f. a. személygépkocsi pályázat” jel-
igével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbe-
sítõ útján –

2008. április 8-án 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizet-
ték és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiz-
tos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] kész-
séggel áll rendelkezésre.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a BI-MECH Me-
chanikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [09 09 002588]; 4031 Debrecen, Szoboszlói
út 50.) adós gazdálkodó szervezetnek a Hajdú-Bihar Me-
gyei Bíróság 4. Fpk. 09-06-000231. sz. végzésével kijelölt
felszámolója, dr. Kökényesiné Butt Irén

pályázat

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ ingatlant.
Az ingatlan azonosító adatai:
A Mezõkövesdi Körzeti Földhivatalnál tiboldaróci

0151/4. hrsz. alatt nyilvántartott, Tiboldaróc, Sályi út 5. sz.
alatti kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésû,
3199 m2 területû külterületi ingatlan.

Felülépítmények:
a) istálló 478 m2

b) tetõtér terménytároló 380 m2

c) volt fejõház 42 m2

d) nyitott tároló 308 m2

e) mérlegház 7,25 m2

A felülépítmények elhanyagolt állapotban vannak, mû-
szaki állapotuk kb. 50%-os.

Az utcán elektromos hálózat, vezetékes víz, szennyvíz,
földgázvezeték kiépítve.

Az ingatlan irányára: 2 000 000 Ft.
Az ingatlan – elõzetes értesítés alapján – megtekinthetõ.

A pályázatokat

2008. március 31-én 11–12 óra között

kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül – kettõ
példányban, zárt borítékban ,,Pályázat a BI-MECH Kft.
f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró, 4100 Berettyóújfalu,
Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pályázatok átvételé-
rõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (cégkivo-

nat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki vagy ügy-

védi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígér-
vény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal meg-
állapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bá-

natpénzt kell megfizetni a BI-MECH Kft. „f. a.” Kft. Ker.
és Hitelbank Rt. berettyóújfalui fiókjánál vezetett
10400384-00005211-00000007 sz. számlájára.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.
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Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát
az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes
pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, a neki felró-
ható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy mint vevõ a vállalt fizeté-
si kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy
az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti
meg.

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30. nap.

A pályázatokat 2008. március 31-én 14 óra 15 perckor
közjegyzõ jelenlétében értékeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön.

Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû, vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.

Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõ-
pontja: 2008. április 3. 10 óra 15 perc.

Az ártárgyaláson részt vevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a je-
lenlévõ közjegyzõnek. A résztvevõk csak az igazolt fede-
zetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelé-
sének idõpontjában élhetnek.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.
A pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a
pályázat eredményének megállapításától számított 8 na-
pon belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályá-
zó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kö-
kényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a BÍBOR KERT
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 002218]; 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 51/A)
adós gazdálkodó szervezetnek a Hajdú-Bihar Megyei Bí-
róság 4. Fpk. 09-07-000077. sz. végzésével kijelölt felszá-
molója

pályázat

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ ingatlanokat.

I. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 47. sz. alatt található, szent-

péterszegi 76. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, irodaház
megnevezésû, 4309 m2 alapterületû belterületi ingatlan.

Az utcafronton álló irodaház hagyományos építési mód-
ban, teljesen alápincézett kivitelben épült. A 12 helyiséget
magába foglaló épület alapterülete kb. 400 m2. Az ingatlan
közmûvekkel jól ellátott (víz, villany, vezetékes gáz).

Irányára: 20 000 000 Ft.
II. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 53. sz. alatt található, szent-

péterszegi 79. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, lakóház, ud-
var megnevezésû, 255 m2 alapterületû belterületi ingatlan.
Az ingatlanon felülépítmény nem található.

Irányára: 300 000 Ft.
III. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 51/A sz. alatt található,

szentpéterszegi 78/2. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, lakó-
ház, udvar, gazdasági épület megnevezésû, 476 m2 alapte-
rületû belterületi ingatlan.

Az ingatlanon lakóépület ikerházas építési módban, két-
szintes kivitelben, hagyományos sávalappal, téglafalak-
kal, cseréphéjazással épült. Teljes körûen felújított, kb.
200 m2 lakóterû. Közmûvekkel jól ellátott (víz, villany,
vezetékes gáz).

Irányára: 7 500 000 Ft.

A pályázatokat

2008. március 31-én 11–12 óra között

kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül – kettõ
példányban, zárt borítékban ,,Pályázat a BÍBOR-KERT
Kft. f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró, 4100 Berettyóúj-
falu, Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pályázatok átvé-
telérõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (cégkivo-

nat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki vagy ügy-

védi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígér-
vény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal meg-
állapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolását.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bá-

natpénzt kell megfizetni a BÍBOR-KERT Kft. „f. a.” Po-
csaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 61100082-
17087898-00000000 sz. számlájára.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát
az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes
pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, a neki felró-
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ható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy mint vevõ a vállalt fizeté-
si kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy
az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti
meg.

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30. nap.

A pályázatokat 2008. március 31-én 14 óra 30 perckor,
közjegyzõ jelenlétében értékeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön.

Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû, vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.

Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõ-
pontja: 2008. április 3. 10 óra 30 perc.

Az ártárgyaláson résztvevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a je-
lenlévõ közjegyzõnek. A résztvevõk csak az igazolt fede-
zetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelé-
sének idõpontjában élhetnek.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.
A pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a
pályázat eredményének megállapításától számított 8 na-
pon belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályá-
zó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kö-
kényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a VIVIN-KO 02 Mezõgazdasági, Ter-
mesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 111436]; 6000 Kecskemét, Kisfái u. 260/A) tulaj-
donában lévõ alábbi ingatlant és a benne található techno-
lógiai berendezéseket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Az Egri Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott egri

0808/5. helyrajzi számú, kivett gyep (legelõ) megnevezé-
sû ingatlan, amely a természetben Eger külterületén talál-
ható, továbbá az ingatlanon található, az adós tulajdonát
képezõ technológiai berendezések. Az ingatlan alapterüle-

te 2427 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irányára
90 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség terhel.
A bánatpénz 9 000 000 Ft. Az adós tulajdonát képezõ gé-
pek, berendezések együttes irányára 20 000 000 Ft, ame-
lyet 20%-os áfafizetési kötelezettség terhel (amelyet az
áfatörvény 142. §-a alapján fordított adózás szabályai sze-
rint kell megfizetni). A bánatpénz 2 000 000 Ft. Az ingat-
lanra és a gépekre, berendezésekre együttesen lehet ajánla-
tot tenni.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért és gépekért, be-
rendezésekért kellékszavatosságot nem vállalunk.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: csõdtörvény) szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében, a véglegesen kialakult vételár ismeretében gya-
korolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlant és gépeket, berendezéseket
részletezõ feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában
(Békéscsaba, Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12,
pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben
meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése.
A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben
azt a megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ
elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „VIVIN-KO 02 Kft. f. a. – pályázat” jeligével felira-
tozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2008. április 8-án 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizet-
ték és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb aján-
lati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tar-
tani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
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További felvilágosítással Szabó István felszámoló-
biztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401]
készséggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a KISKUN BROKEV Broiler-Csirke
Elõállító és Takarmánykeverõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 102431]; 6100 Kiskunfélegyháza, I. kerület 241.)
tulajdonában lévõ alábbi ingatlanokat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott

kiskunfélegyházi 0293/8. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben
Kiskunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan
alapterülete 7049 m2, amelybõl a baromfiistállók területe
2 × 1020 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irány-
ára 28 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem
terhel. A bánatpénz 2 800 000 Ft.

2. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kískunfélegyházi 0293/9. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben
Kiskunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan
alapterülete 8510 m2, amelybõl a baromfiistállók területe
2 × 1020 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irány-
ára 28 500 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem
terhel. A bánatpénz 2 850 000 Ft.

3. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0293/11. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben Kis-
kunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan alapte-
rülete 4653 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan
irányára 30 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség
nem terhel. A bánatpénz 3 000 000 Ft.

4. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0336/88. helyrajzi számú, kivett gazda-
sági épület és udvar megnevezésû ingatlan, amely a termé-
szetben Kiskunfélegyháza külterületén található. Az in-
gatlan alapterülete 2129 m2. Az értékesítésre meghirdetett
ingatlan irányára 10 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötele-
zettség nem terhel. A bánatpénz 1 000 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatos-
ságot nem vállalunk.

A felszámolás 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpon-
tú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: csõdtörvény) szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében, a véglegesen kialakult vételár ismeretében gya-
korolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító,
valamint a meghirdetett ingatlanokat részletezõ feltétel-
füzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályá-
zati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben megha-
tározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánat-
pénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos aján-
lati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „KISKUN BROKEV Kft. f. a. – pályázat” jeligével
feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ
útján –

2008. április 8-án 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás helyszínén és idõpontjában,
10 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt
megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt
vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tar-
tani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiz-
tos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] kész-
séggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a KAPU-TECH Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [06 06 011679]; 6800 Hódmezõvásárhely, Rudnay
Gy. u. 6/C I. 4.) tulajdonában lévõ alábbi gépjármûvet kí-
nálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett Mitsubishi L 300 Trans-

porter D típusú tehergépkocsi gyártási éve 1996, alvázszá-
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ma: JMBLZPO5VSA500525, motorszáma: 4D56GR2164;
forgalmi rendszáma: GBF-971. Az értékesítésre meghirde-
tett tehergépkocsi irányára 300 000 Ft, amelyet 20%-os áfa-
fizetési kötelezettség terhel (amelyet az áfatörvény 142. §-a
alapján a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni).
A bánatpénz 30 000 Ft.

A meghirdetett tehergépkocsiért kellékszavatosságot
nem vállalunk.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett tehergépkocsit részletezõ feltételfü-
zet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, And-
rássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig
megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat
érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott
összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz ak-
kor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a felszámo-
ló bankszámláján 2008. április 7-ig jóváírták. A pályázati
ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „KAPU-TECH Bt. f. a. – tehergépkocsi pályázat” jel-
igével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbe-
sítõ útján –

2008. április 8-án 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizet-
ték és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiz-
tos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] kész-
séggel áll rendelkezésre.

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 MONECO
Építõipari és Pénzügyi–Gazdasági Tanácsadó Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 006066]; székhely: 6726 Szeged, Kö-
zép fasor 37/B) adós gazdálkodó szervezetnek a Csongrád
Megyei Bíróság 9. Fpk. 06-07-000051. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ:

1 db Bosch GBH 2–24 DSR típusú fúrókalapácsot, 1 db
Bosch GSF 100A típusú résmarót, 1 db T.I.P. DKS 400 tí-
pusú asztali dekopír fûrészt, 1 db Canon iP 1500 típusú tin-
tasugaras nyomtatót.

Irányár: 150 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtatni, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár ,,MONECO Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel,
kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton el-
juttatni.

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:
MONECO 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 munka-
társától, Csapó Gábor felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1647, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó tá-
jékoztató a felszámoló szervezetnél 5000 Ft + áfa áron
megvásárolható és megtekinthetõ.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
március 13.) 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 értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
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ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre ke-
rült vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban kerülhet sor.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL.
tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Budapesti Vegyimûvek Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 042218];
1097 Budapest, Illatos út 19–23.; felszámolóbiztos: Varjú
Attila) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit:
Használaton kívüli berendezések, felszerelések.
Irányár: 50 000 000 Ft.
Az irányárak áfa nélkül értendõk.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel

módosított 1991. évi XLIX. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyonelem nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-
20204828-00003285 sz. bankszámlájára legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem ne-
vesítését, az ajánlott áfa nélküli vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló 1055
Szent István krt. 1. szám alatti titkárságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„VEGYIMÛVEK–PÁLYÁZAT” jeligével a felszámoló
1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje:

2008. április 4. 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
április 18-án 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszí-
ne a felszámoló 1055 Budapest, Szent István krt. 1. sz.
alatti irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ
telefonszámon: Varjú Attila, 06 (76) 486-606, 06 (30)
250-1168.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u.
114–116.) mint a Pannon Baromfifeldolgozó és Érté-
kesítõ Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 012302]; 2943 Bábolna,
Mészáros út 891/2.; felszámolóbiztos: Varjú Attila) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós alábbi vagyonelemeit:
Gyõr, Hecsepuszta üzemi és beépítetlen telekingatlanok

(Gyõr, belterület hrsz. 5442/1.; 5443/7.; 5444/4.; 5446/3.;
5456/1.; 5456/3.; 5456/4.; 5457.)

Irányár: 350 000 000 Ft.
Tyúkfõzõ üzem technológiai berendezései
Irányár: 25 000 000 Ft.
A Bábolna, Mészáros út 891/2. sz. alatti korábban bérelt

ingatlanban található beépített berendezések
Irányár: 25 000 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A meghirdetett ingatlanok és ingóságok az áfatörvény

142. § hatálya alá tartoznak.
A pályázat lebonyolítására a hatályos 1991. évi XLIX.

tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég Raiffeisen Banknál vezetett 12096705-
00150809-00100004 sz. bankszámlájára legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
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vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azt a
pályázót, aki a vagyon nagyobb egységére nyújt be ajánla-
tot. A beépített berendezések kibontásáról a vevõnek kell
gondoskodnia.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszármoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„PANNON BAROMFI PÁLYÁZAT” jeligével a felszá-
molóbiztos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti tit-
kárságán kell benyútjtani, melynek határideje:

2008. március 28. péntek 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
április 7-én hétfõn 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek
helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz.
alatti irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Varjú Attila, 06 (76) 486-606.

Az INTERIT Kft. (Cg.: [15 09 061433]; 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3. II. 7.) mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság 6. Fpk. 15-03-000189/5. sz. végzésével
felszámolás alá került ,,MEGGYES” Mezõgazdasági
Termelõ-, Értékesítõ- és Szolgáltató Szövetkezet „f. a.”
(Cg.: [15 02 050448]; 4722 Nyírmeggyes, Petõfi u. 6.) fel-
számolója

nyilvános pályázaton

értékesíti a gazdálkodó szervezet ingatlanát.
I. Ingatlan
A Nyírmeggyes 1174. hrsz.-ú, kivett, „lakóház udvar”

megnevezésû, 4334 m2 területû ingatlanát. Az ingatlan va-
lóságban Nyírmeggyes, Péchy tanyán található. Megköze-
lítése a település központjából vezetõ szilárd burkolattal
ellátott úton mellékútból nyíló, mintegy 150–200 m föld-

úton keresztül lehetséges. A felépítmények alapterülete
összesen 125 m2.

Telek területe összesen 4334 m2.
Az ingatlan vagyonértékelt értéke: 4 100 000 Ft (bruttó).
Bánatpénz befizetés: 500 000 Ft.
II. A pályázaton való részvétel feltétele:
Írásos vételi ajánlatokat ármegjelöléssel, fizetési garan-

ciával és határidõvel, legalább 30 napos ajánlati kötöttsé-
get vállaló nyilatkozattal kérjük az INTERIT Kft. címére
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. I. 7.) ajánlott küldemény-
ként postázni, vagy személyesen a felszámoló irodába
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. I. 4.) leadni.

A pályázatra és a befizetésre kétséget kizáró módon fel
kell tüntetni a megpályázott ingatlanok azonosítási adatát
(hrsz. stb.).

A bánatpénz befizetéseket készpénzben a fenti irodá-
ban, vagy átutalással az INTERIT Kft. 10200555-
44112327 számú számlájára kell teljesíteni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyon-
tárgyak pontos megjelölését, a pályázó adatait, társaság
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy érkezte-
tett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt, a pályázat
során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, fizetés
módját, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fi-
zetni a szerzõdéskötés költségeit.

Az ingatlan elõzetes idõpont-egyeztetés után megte-
kinthetõ.

A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, nem nyert
pályázat esetén az értesítéstõl számított 8 napon belül
visszautalást nyer.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. március 28. (péntek) 12 óra.

Az ajánlatokat tartalmazó boríték felbontására és a pá-
lyázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a be-
küldési határidõt követõ 8 napon belül. A pályázaton részt
vevõk értesítést kapnak az elbírálás eredményérõl.

A nyertes pályázókkal szerzõdéskötésre a pályázatok
elbírálását követõen 8 munkanapon belül kerül sor, a teljes
vételár kiegyenlítésérõl a pályázati anyagokban foglaltak
szerint az adásvételi szerzõdésben rendelkezünk.

A pályázatok érvényességének feltétele:
– A bánatpénz befizetése.
– A beérkezési határidõ betartása.
– A pályázatot kizárólag az INTERIT Kft. címére

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. I. 4.) lehet postázni, a borí-
tékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a MEGGYES Szövet-
kezet f. a.” ingatlanára. A pályázatot a fent jelzett felszá-
moló irodában személyesen a kiírt idõpontig lehet leadni.

– A pályázathoz mellékelni kell a bánatpénz befizeté-
sét igazoló bizonylat másolatát.

– Amennyiben vagyontárgyra több azonos értékû ár-
ajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek
idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.
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– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati árak
emelésével, a fizetési feltételek javításával módosíthatók.

– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy bár-
mely pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredményte-
lennek nyilvánítsa.

– A felszámoló felhívja az arra jogosultak figyelmét,
hogy elõvásárlási jogukat gyakorolhatják. Amennyiben

ezzel élni kívánnak, úgy azt a vételár ismeretében legké-
sõbb a pályázat leadásának napjáig írásban a fenti címen,
vagy a nyilvános értékesítés során tehetik meg.

További információ Szendrõi György felszámolóbiz-
tostól a 06 (42) 500-053, vagy a 06 (20) 944-2294-es tele-
fonszámon kérhetõ.
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Bélyegzõk és számlatömb érvénytelenítése

Körtvélyesi János vállalkozó alábbi szövegû bélyegzõjét eltulajdonították.

A bélyegzõ szövege:
Körtvélyesi János villanyszerelõ-lakatos vállalkozó

H-3528 Miskolc, Forgács Antal u. 37.
E-mail: kortvelyesi.janos@chello.hu
Tel.: (36) 46/357-864, 20/494-6819

Bankszlsz.: 10800014-70000006-10051022
Adószám: 45159299-2-25 EV-435388

A bélyegzõ használata 2008. február 14-tõl érvénytelen.

A SOFTLINE Számítástechnikai Kft. (2100 Gödöllõ, Hegy u. 23.) alábbi lenyomatú bélyegzõjét és sorszámú számla-
tömbjét 2008. március 6-án eltulajdonították.

A bélyegzõ lenyomata:
SOTFLINE

Számítástechnikai Kft.
2100 Gödöllõ, Hegy u. 23.

Szla.sz.: 11714006-20299192
Adószám: 10545973-3-13

A számlatömb AM7S-D 413201–413250 sorszámozású.
Ebbõl az AM7S-D 413201–413207 általunk kibocsátott, a többi érvénytelen.

Mind a bélyegzõ, mind a számlatömb használata a fenti idõponttól érvénytelen.



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., fax-
számon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 64 260 Ft
negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendel-
hetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz-
lonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára át-
utaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

HU ISSN 1418–0588
08.0848 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta
megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rende-
letek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõ-
része közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõ-
szék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhe-
tõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlony-
bolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával.
fél évre: 3276 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára át-
utaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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