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III. Kormányrendeletek

A Kormány
278/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról,
feladatairól és hatáskörérõl szóló

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskö-
rérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A KEKKH a telekommunikációs és hálózat-
fenntartási feladatai körében ellátja:

a) a külön jogszabályban foglalt rendelkezések szerint
az elektronikus kormányzati gerinchálózat (EKG), az egy-
séges digitális rádiótávközlõ rendszer (EDR), valamint az
európai segélyhívó rendszer (ESR) rendszerek, továbbá az
informatikai KözHáló program mûködtetésével kapcsola-
tos feladatokat,

b) az EDR használatát biztosító virtuális magánhálózat
menedzsment központ (VPN Központi Menedzser Szerve-
zet) mûködtetését,

c) a fenntartott hálózatokat szakmai minõség, bizton-
ság, a terveknek való megfelelõség és gazdaságosság
szempontjából történõ elemzését, értékelését,

d) a konkrét igények alapján a nemzetbiztonsági, igaz-
ságszolgáltatási, rendvédelmi, illetõleg védelmi igényeket
kielégítõ szervek részére távközlési és adatátviteli szol-
gáltatások nyújtását, az EDR rendszer szolgáltatásainak
igénybevételéhez szükséges szervezési feladatokat,

e) az önálló EDR virtuális magánhálózattal rendelkezõ
szervezetek számára – igény esetén – a virtuális magán-
hálózat rendszergazdai feladatait adatkapcsolati átjáró biz-
tosítását az EKG-n keresztül az érintett intézmény infor-
matikai rendszeréhez,

f) az EDR szolgáltatásainak bevezetése érdekében és
helyes gyakorlat szerinti további felhasználása érdekében
szakfelügyeleti, mûszaki-technikai és szervezési kérdé-
sekben az igénybe vevõ szervek támogatását,

g) az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR)
rendszeres informatikai, információ-technológiai és biz-
tonsági felülvizsgálatát.

(2) A KEKKH segíti az egységes európai sürgõsségi
hívószámra (112) alapozott ESR és az erre alapozott tevé-
kenységirányító rendszerek együttmûködését.

(3) A KEKKH a készenléti, gazdaságmozgósítási fel-
adatok ellátása érdekében kapcsolatot tart a közcélú táv-
közlési szolgáltatókkal.

(4) A KEKKH elvégzi a mûködtetési körébe utalt rejtje-
lezõ végpontok mûszaki-technikai üzemvitelét kulcsellá-
tását, a saját rejtjelfelügyelettel nem rendelkezõ szerveze-
tek számára ellátja a rejtjelezõ eszközök használatához
szükséges kiképzési, vizsgáztatási feladatokat.”

2. §

Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az irányító miniszterek feladatkörét nem érintve a
KEKKH részt vesz az Európai Unió intézményei tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-
elõkészítõ tevékenységében és ellátja a szakmai feladatait
érintõ nemzetközi képviseletet.”

3. §

(1) Az R. 16/C. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A KEKKH közremûködik]
„a) a központi és a területi közigazgatás informatikai

együttmûködését, a központi elektronikus szolgáltató
rendszer, az ágazati és az önkormányzati alrendszerek
együttmûködését, a nemzetközi közigazgatási informati-
kai rendszerekhez történõ csatlakozást és az azokkal való
együttmûködést biztosító szabályok és intézkedések ki-
dolgozásában, és az együttmûködés kialakításában, a csat-
lakozások lebonyolításában, az együttmûködés alapjául
szolgáló szabályok kidolgozásában,”

(2) Az R. 16/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A KEKKH részt vesz
a) az egyes elektronikus közigazgatási szolgáltatások

továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
b) a közigazgatási adatbázisok együttmûködési képes-

ségének kialakításában, a párhuzamosságok felszámolásá-
ban és a mûködési biztonság növelésében,

c) az informatikai tárgyú kormány-elõterjesztés terve-
zetek, jogszabálytervezetek elõkészítésében és vélemé-
nyezésében,

d) a szolgáltató állam kialakításához szükséges köz-
igazgatási informatika stratégia kialakításában,

e) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdeké-
ben – az Európai Unió szolgáltatási irányelvben meghatá-
rozott tagállami feladatok figyelembevételével – a köz-
igazgatási szolgáltatások korszerûsítése, ésszerûsítése,
valamint a közszolgáltatási folyamatok egyszerûsítése
koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában,

f) az e-közigazgatási fejlesztésekkel összhangban az
ügyintézési folyamatok újratervezésében, átalakításában,
multicsatornás ügyfélkiszolgálási rendszer létrehozásá-
ban, országos lefedettséget biztosító helyi ügyfélszolgálati
pontok kialakításában, contact center integrációs és har-
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monizációs programok koncepciójának kidolgozásában és
megvalósításában.”

(3) Az R. 16/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A KEKKH ellátja az egyablakos ügyfélközpontú
közigazgatási szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó fel-
adatokat és mûködteti az egyablakos ügyintézési pontot.”

(4) Az R. 16/C. §-a a következõ (4)–(5) bekezdésekkel
egészül ki:

„(4) A KEKKH
a) gondoskodik a katasztrófavédelem és a kataszrófa-

tûrõképesség kialakításával összefüggésben a feladatköré-
be tartozó intézkedések végrehajtásáról, az ehhez szüksé-
ges közigazgatási informatikai és hírközlési feltételek biz-
tosításáról,

b) közremûködik a védelemszervezés közigazgatási
szerveket érintõ informatikai feladatainak ellátásában,

c) közremûködik a közigazgatási informatikai és hír-
közlési rendszer válság- és minõsített idõszaki feladatai-
nak meghatározásában, és felügyeli azok végrehajtását.

(5) A KEKKH
a) külön jogszabályban foglaltak szerint mûködteti

a közigazgatási gyökérhitelesítõ szolgáltatást (KGYHSZ)
és a közigazgatás feladatainak ellátásához szükséges nyil-
vános kulcsú infrastruktúra elemeket,

b) mûködteti a kormányzati ügyféltájékoztató közpon-
tot, valamint ellátja a Magyarország.hu internetes webol-
dal tartalomszolgáltatásával összefüggõ feladatokat,

c) a központi elektronikus szolgáltató rendszer kereté-
ben mûködõ ügyfélkapu üzemeltetõjével együttmûködve
ellátja az ügyfélkapuhoz történõ csatlakozások koordiná-
ciós és adminisztratív feladatait.”

(5) Az R. 16/C. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A KEKKH ellátja központi államigazgatási szer-
vek és helyi, területi szerveik hatósági eljárásaiban rend-
szeresített, elektronikusan kitölthetõ nyomtatványok ter-
vezési, ellenõrzési valamint megjelenítési és karbantartási
feladatait.”

4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (5) bekezdése 2009. április 1-jén lép
hatályba.

(3) E rendelet 2009. április 2-án hatályát veszti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
15. §-a, valamint az R. 16/C. § (1) bekezdésének d), f),
g) és k) pontja hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 4. §
(2) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”

szövegrész, az R. 4. § (3) bekezdésében az „az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyé-
be az „a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szö-
vegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
279/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének a)–d), f)–g),
i), p)–s), u)–v), w)–y) és z)–zs) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pont-
jában megállapított feladatkörében a következõket ren-
deli el:

1. §

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 2. §-a
a következõ 83., 84., 85. és 86. pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]
„83. alaptevékenység: a létrehozásáról rendelkezõ jog-

szabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költ-
ségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott
tevékenység;

84. kiegészítõ tevékenység: a költségvetési szerv alap-
tevékenységével megegyezõ, az alaptevékenység ellátásá-
ra létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségveté-
sében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül,
támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy ter-
mészetes személy számára nem kötelezõen és nem haszon-
szerzés céljából végzett tevékenység;

85. kisegítõ tevékenység: a költségvetési szerv alapte-
vékenységétõl eltérõ, az alaptevékenység ellátására létre-
hozott kapacitás kihasználását célzó, támogatáson kívüli
forrásból, államháztartás körébe tartozó szervezet vagy
természetes személy számára nem kötelezõen és nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenység;

86. vállalkozási tevékenység: a költségvetési szerv
alaptevékenységétõl eltérõ, rendszeres haszonszerzés cél-
jából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy
vagy természetes személy számára, nem kötelezõen vég-
zett termelõ, szolgáltató, értékesítõ tevékenység.”
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2. §

Az Ámr. 9. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A költségvetési szerv alap-, kiegészítõ, kisegítõ és

vállalkozási tevékenységét az államháztartási szakfelada-
tok rendje (a továbbiakban: szakfeladatrend) szerint (szak-
feladat számmal és megnevezéssel) kell meghatározni.”

3. §

Az Ámr. 10. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban meg-
jelölt szerv vagy a felügyeleti szerv által jóváhagyott szer-
vezeti és mûködési szabályzatban kell részletezni, amely-
nek – a külön jogszabályban meghatározottakon kívül –
tartalmaznia kell:]

„b) az állami feladatként ellátott és a szakfeladatrend
szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt
alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítõ és
kisegítõ tevékenységek, valamint az alaptevékenységeket
meghatározó jogszabályok megjelölését,”

4. §

Az Ámr. 37. §-ának b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A költségvetési szerv elemi költségvetése magában
foglalja a pénzügyminiszter tájékoztatójában rögzített for-
mában]

„b) a kiadások és bevételek szakfeladatrend szerinti
tevékenységenkénti részletezését;”

5. §

Az Ámr. 39. §-ának a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Az alap elemi költségvetése magában foglalja]
„a) a kiadásokat és bevételeket az alap mûködését sza-

bályozó törvényben meghatározott jogcímenként, szak-
feladatrend szerinti tevékenységenként, a költségvetési
törvényben megállapított elõirányzatok keretei között, va-
lamint azokat részletezve;”

6. §

Az Ámr. 40. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak elemi
költségvetése magában foglalja:]

„d) a kiadások és bevételek szakfeladatrend szerinti
tevékenységenkénti részletezését,”

7. §

Az Ámr. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A fejezeti kezelésû elõirányzat elemi költségvetése
magában foglalja

a) a kiadásokat és a bevételeket részletes elõirányza-
tonként;

b) a fejezeti kezelésû elõirányzat költségvetési évre vo-
natkozó elõirányzat-felhasználási ismertetõjét (5/a. számú
melléklet), illetve finanszírozási tervét, a szakmai meg-
valósítás üteméhez igazodóan;

c) a kiadások és bevételek szakfeladatrend szerinti
tevékenységenkénti részletezését.”

8. §

Az Ámr. 91. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohé-
ziós Alapjának támogatásával megvalósuló programok
esetében a (3) bekezdésben meghatározott feltételek mel-
lett az operatív program vagy a közösségi kezdeményezés
irányító hatóság vezetõje indokolt esetben dönthet úgy,
hogy a felhívásban és a támogatási szerzõdésben elõlegfi-
zetést biztosít a kedvezményezett részére. Az indokoltság
eseteit a felhívásban ismertetni kell, a pénzügyminiszterrel
egyetértésben. Az elõleget hazai és közösségi forrásból, az
Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós
Alapjából támogatott adott intézkedés, illetve projekt sze-
rinti finanszírozási arányban kell nyújtani. Az elõleg nagy-
ságának legmagasabb összegére vonatkozó, a (3) bekez-
désben szereplõ összeghatártól az irányító hatóság veze-
tõje a pénzügyminiszter egyetértésével

a) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
2. §-a (1) bekezdés k) pontja szerinti központi program,

b) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap-
ból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasz-
nálásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekez-
dés h) pontja szerinti kiemelt projekt,

c) a (11) bekezdés szerinti projekt,
d) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap-
ból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasz-
nálásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekez-
dés ob) pontja szerinti, részben vagy egészben az Európai
Szociális Alapból finanszírozott ún. közvetett támogatás,

e) a részben vagy egészben az Európai Unió strukturá-
lis alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából finanszírozott,
közlekedési infrastruktúra projektekhez kapcsolódó elõ-
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készítési és területszerzési kiadásokhoz nyújtott támoga-
tások, és

f) a részben vagy egészben az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából finanszírozott, kör-
nyezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltató kapacitás lét-
rehozására irányuló projektekhez kapcsolódó elõkészítési
és területszerzési kiadásokhoz nyújtott támogatások
esetében eltérhet.”

9. §

Az Ámr. 91. §-a a következõ (12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(12) Az Agrár- és vidékfejlesztési Operatív Program
keretében – amennyiben a kedvezményezett a támogatási
szerzõdésben foglalt minden egyéb kötelezettségét teljesí-
tette – az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elõleg
visszafizettetése olyan módon is történhet, hogy az idõ-
közi kifizetés (kifizetések) alkalmával az elõleg összege
a szerzõdésben foglalt támogatási összegbõl levonásra
kerül.”

10. §

Az Ámr. 165. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel
egészül ki:

„(8) A pénzügyminiszter tájékoztatóban teszi közzé, s a
Pénzügyminisztérium honlapján 2009. január 2-ig nyilvá-
nosságra hozza a szakfeladatrendet, 2009. március 31-ig a
szakfeladatok tartalmi meghatározásait és a mutatószám-
rendszert, valamint a szakfeladatrend használatát segítõ
Útmutatót.

(9) Új szakfeladat felvételét a szakfeladatrendbe a fel-
ügyeleti szerv vezetõje kezdeményezi a pénzügyminisz-
ternél.”

11. §

Az Ámr. a következõ 171. §-sal egészül ki:
„171. § (1) A 165. § (8) bekezdése szerinti szakfeladat-

rendet elõször a 2010. évi költségvetés tervezésekor kell
alkalmazni.

(2) A költségvetési szervek alapító okiratainak az e ren-
delet 9. § (9) bekezdésének megfelelõ módosítását 2009.
szeptember 30-ig el kell végezni és a Kincstárnak be kell
nyújtani.”

12. §

Az Ámr. a következõ 172. §-sal egészül ki:
„172. § E rendelet 91. §-ának (4) és (12) bekezdését a

folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – 2009. január l-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 8., 9. és 12. §-a a kihirdetést követõ har-
madik napon lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetését követõ harmadik napon hatá-
lyukat vesztik az Ámr. 7. számú mellékletének XII. feje-
zet, 10. cím, 11. alcím 1. I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv,
2. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT),
3. Halászati Operatív Program sorok.

(4) Hatályát veszti az Ámr. 10. §-a (5) bekezdésének
e) pontja.

(5) Ez a rendelet 2009. január 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
280/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete
az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító

fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében el-
járva a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezé-
sére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának sza-
bályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 2. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]
„m) reaktív hígító: a festéknek az a viszkozitást csök-

kentõ hatású összetevõje, amely a száradási folyamatban
a bevonat részévé válik, így tömege nem tartozik bele az
adott termék VOC-tartalmába.”

2. §

(1) Az R. 3. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

20492 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/169. szám



„(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Hivatal.
A Hivatal a nyilvántartásba vett kötelezettrõl országos
közhitelû hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statiszti-
kai, illetve ellenõrzési célokra az erre feljogosított szervek
rendelkezésére bocsát.

A nyilvántartásba felvettek jegyzékét a Hivatal honlap-
ján folyamatosan teszi közzé a következõ tartalommal: a
kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének
elérhetõsége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levele-
zési cím), a nyilvántartás határozatszáma.”

(2) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha
rendelkezik:]

„a) üzletenként mûködési engedéllyel, gyártás esetén
telephelyenként telepengedéllyel, vagy egységes környe-
zethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi enge-
déllyel, vagy környezetvédelmi mûködési engedéllyel,”

(3) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha
rendelkezik:]

„e) a kérelmezõ nyilatkozatával, hogy nincs egyéb jog-
erõsen megállapított köztartozása,”

(4) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:

[A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha
rendelkezik:]

„f) a helyiségek bérleti szerzõdésével vagy tulajdoni
lapjával eredeti változatban, vagy hitelesített másolatban,
ha a kérelmezett üzlet, telephely nem szerepel a vállal-
kozói igazolványban, vagy a cégkivonatban,”

(5) Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet
szerinti kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni
kell a (3) bekezdés a)–f) pontja szerinti feltételek fennállá-
sát igazoló okiratok, engedélyek – a kiadmányozó vagy
közjegyzõ által hitelesített – másolatát.”

(6) Az R. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás módosí-
tása iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban
meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.”

(7) Az R. 3. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(11) A nyilvántartásból a (9) bekezdés b) pontja szerint
törölt kötelezett a törlés napjától számított egy éven belül
nem vehetõ nyilvántartásba.”

3. §

Az R. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) A rendelet hatálybalépését követõen gyártott, az
(1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelõ termé-
ket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevõ a 7. számú
mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról,
hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes kör-
nyezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi mû-
ködési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevé-
kenységek és berendezések illékony szerves vegyület ki-
bocsátásának korlátozásáról szóló külön jogszabály* hatá-
lya alá tartozik és

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége
keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább
nem értékesíti.”

4. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó ter-
méket gyártó, vagy elsõ forgalomba hozó, a 8. számú mel-
lékletben foglaltak szerint vezetett nyilvántartás alapján,
minden év január 31-éig köteles a Hivatal részére megkül-
deni az általa az elõzõ naptári évben (a továbbiakban:
tárgyév) forgalomba hozott termékek éves értékesítési
mennyiségét a 9. számú mellékletben meghatározott táb-
lázat szerint. Az adatszolgáltatás a Hivatal honlapján
– www.mkeh.hu – megjelölt címen, elektronikus úton is
teljesíthetõ. Az összesített értékesítési adatokat a Hivatal
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban:
NFH) részére továbbítja.”

5. §

Az R. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ez a rendelet az egyes illékony szerves vegyületek

kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó
elsõ tagállami jelentés egységes formátumának létrehozá-
sáról szóló, 2007. március 22-i 2007/205/EK bizottsági
határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket álla-
pítja meg.”

* 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet.
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6. §

(1) Az R. 2. számú mellékletének B. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„B. Jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának felsõ határértékei

Termék alkategória Bevonóanyagok
VOC g/l*

(2007. I. 1.)

a elõkészítõ és tisztító anyagok elõkészítõ
felülettisztítók

850
200

b karosszéria kitt minden típus 250

c alapozó festék felületképzõ/simító és általános (fém)
alapozó
savas alapozó (wash primer)

540
780

d fedõbevonat minden típus 420

e speciális bevonóanyag minden típus 840

* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.”

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az R. az e rendelet 4., 5. és 6. számú mellékletével megállapított 7., 8. és 9. számú melléklettel egészül ki.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az R. 3. §-ának (7) bekezdése hatályát veszti.

8. §

Ez a rendelet az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó elsõ tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról szóló,
2007. március 22-i 2007/205/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek

Paraméter Mértékegység Vizsgálat, módszer

VOC-tartalom g/l MSZ EN ISO 11890-2
MSZ EN ISO 11890-1

VOC-tartalom reaktív hígítók jelenlé-
tében

g/l ASTMD 2369

”

2. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): ..... g/l (2007)/..... g/l(2010)*.
Ez a termék legfeljebb ..... g/l VOC-t tartalmaz.

kategória: festékek és lakkok esetében „A”,
jármû javító fényezésére szolgáló termékek esetében „B”,

alkategória: a 2. számú mellékletben meghatározott alkategória betûjele

* 2010. január 1-je elõtt csak a 2007. január 1-jétõl, 2010. január 1-je után csak a 2010. január 1-jétõl hatályos határérték feltüntetése kötelezõ, de mindkét
határérték feltüntetésére is lehetõség van.”

3. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ

FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA

I. Tevékenység megnevezése

VOC-tartalmú festék- és lakkgyártás/forgalmazás

II. TEÁOR kódja

– új nyilvántartásba vétel
– nyilvántartás módosítása nyilvántartás száma:

III. Kérelmezõ
neve: adószáma:
székhelye (irányítószám, város, utca, házszám):
megye:
telefonszáma: faxszáma:
e-mail: internetcím:
vállalkozói igazolvány/cégjegyzék száma:
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vezetõ (I) neve:
beosztása:
születési helye, idõpontja:
anyja neve:
vezetõ (II) neve:
beosztása:
születési helye, idõpontja:
anyja neve:

IV. A kérelmezett üzlet, telephely
címe (irányítószám, város, utca, házszám):

megye:
mûködési engedélyt kiállító hatóság neve:
mûködési engedélyt kiállító hatóság címe:
mûködési engedély száma:
üzletköri megjelölés:
szakképesítéssel rendelkezõ neve:
szakképesítés megnevezése:
bizonyítvány száma:

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

V. A vonatkozó rendeletben elõírt igazolások, nyilatkozatok felsorolása

1. helyiségek bérleti szerzõdése vagy tulajdoni lapja eredeti vagy hitelesített másolatban (amennyiben
a vállalkozói igazolványban, vagy a cégkivonatban a kérelmezett üzlet/telephely nem szerepel)

2. a vezetõk büntetlen elõéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok)

3. adóhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezõ mentes a köztartozásoktól*

4. vámhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezõnek nincs vámtartozása*

5. a kérelmezõ nyilatkozata, hogy nincs egyéb jogerõsen megállapított köztartozása (a mellékelt nyilatkozat
minta alapján)

6. a mûködési engedély, vagy a telepengedély, vagy környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati,
vagy környezetvédelmi mûködési engedély száma, a kiállító hatóság megnevezése (nevezett engedélyek
hiteles másolatban elfogadhatóak)

7. .............. Ft eljárási díj befizetésének igazolása
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: 10032000-00282448-00000000
Kincstári tranzakciós kód: 310

* Kivéve, ha az ügyfél kéri és írásban nyilatkozza, hogy azt az MKEH szerezze be helyette, továbbá felhatalmazást ad személyes adatai kezelésére.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vételrõl szóló értesítés kézhezvételéig a tevékenység nem gyakorolható.

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

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

(pecsét vagy személyi igazolvány száma)

Megjegyzés:

kitöltése „x”-szel, a megfelelõ melléklet megléte esetén.

MKEH címe: 1537 Budapest, Pf. 345
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Nyilatkozat

Alulírott, .................................................................................. a vállalkozás (székhely: .............................................)
ügyvezetõ igazgatója a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja és (9) bekezdése alapján nyilatko-
zom, hogy az adóhatóság, vámhatóság által kiállított/andó dokumentumokon kívül nincs egyéb, jogerõsen megállapított
köztartozásom.

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

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

(pecsét vagy személyi igazolvány száma)”

4. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Cég adatai:

Cég neve: ......................................................................................................................................................................
Székhelye: .....................................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve, beosztása: ..........................................................................................................................
Cégjegyzék száma: ........................................................................................................................................................
Adóazonosítója: ............................................................................................................................................................

Alulírott, .................................................. a(z) .................................................. (cégnév) képviselõje az egyes lakkok,
festékek és jármûvek fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet 4. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kijelentem, hogy a(z) ...................................-nek
(cégnév) környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi mûkö-
dési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátá-
sának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és a vásárolt terméket kizárólag a saját
tevékenysége keretében használja fel, más részére azt tovább nem értékesíti.

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

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

A Rendelet 4. §-ának (6) bekezdése:
„(6) A rendelet hatálybalépését követõen gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelõ terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevõ
a 7. számú mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról, hogy
a) a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi mûködési engedéllyel végzett tevékenysége az
egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és
b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti.”
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5. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„8. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez

A cég azonosító adatai:

Cég neve: ......................................................................................................................................................................
Székhelye: .....................................................................................................................................................................
Adószáma: .....................................................................................................................................................................
MKEH-nál történt nyilvántartásba vételének határozatszáma: .....................................................................................

A. Festékek, lakkok*

Alkategóriák* Éves értékesítés mennyisége (kg) VOC tartalom (kg)

a)*

b)*

c)*

d)*

e)*

f)*

g)*

h)*

i)*

j)*

k)*

l)*

Alkategóriák összesen

B. Jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek*

Alkategóriák* Éves értékesítés mennyisége (kg) VOC tartalom (kg)

a)*

(i)*

(ii)*

b)*

c)*

(i)*

(ii)*

(iii)*

d)*

(i)*

(ii)*

e)*

Alkategóriák összesen

Megjegyzés: a *-gal megjelölt termékkategóriák és alkategóriák definiálását a R.1. sz. melléklete tartalmazza.
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Útmutató a „A. Festékek, lakkok” és a „B. Jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek” címû táblázatok kitöltésé-
hez:

A „VOC tartalom” megnevezésû oszlopban minden termékkategórián (A, illetve B) belüli alkategóriához
(A/a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, illetve B/a,b,c,d,e) – amelyben adott cég érintett – egyetlen számot kell feltüntetni.

Ez a szám:
– az R. hatálya alá tartozó,
– az A vagy B termékkategórián belüli valamelyik alkategóriába sorolható márkatermék,
– felhasználásra kész állapotra vonatkozó, mért vagy számított maximális VOC tartalmának,
– az érintett márkatermék tárgyévre vonatkozó, gyártási vagy forgalmi adata alapján számított összesített

mennyisége,
– kg-ban kifejezve.

Amennyiben egy alkategóriába a cég által gyártott vagy forgalmazott, illetve gyártott és forgalmazott márkatermékek
közül több is tartozik, az adott alkategóriánál az oda sorolt különbözõ márkatermékek – elõbbiek szerint számított –
összesített VOC tartalmának összegzését kell feltüntetni, ugyancsak kg-ban kifejezve.”

6. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

A 2004/42/EK irányelv által említett termékek … évben forgalomba hozott teljes mennyisége (kg)

A 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó termékkategóriák

Saját gyártásból származó
termékek

Európai Gazdasági Térségen
(EGT) kívüli országból

származó termékek

EGT országból behozott
termék

A. Festékek, lakkok összesen

B. Jármûvek javító fényezésére
szolgáló termékek összesen

”

2008/169. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20499

A Kormány
281/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete

az utazási szerzõdésrõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról és
egységes szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatályba-
lépésérõl és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. tör-
vényerejû rendelet 19. §-ában, valamint – a 17. § és a 19. §
(1) bekezdésének b) pontja tekintetében – a kereskedelem-
rõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésé-
nek c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) utazásszervezõ: az utazásszervezõ és -közvetítõ te-

vékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Utevr.) 1. §-a (2) bekezdésének a) pont-
jában meghatározott személy,

b) utazásközvetítõ: az Utevr. 1. §-a (2) bekezdésének
b) pontjában meghatározott személy,

c) utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol
az utazásszervezõ személyszállítási, szállás- és egyéb tu-
risztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenve-
zetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül leg-



alább kettõnek elõre megállapított együttesét úgy nyújtja,
hogy

ca) a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra
kiterjedõen összesítve, egy összegben határozza meg
(a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az
egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy
egyszerre történik, és

cb) a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb
idõszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is ma-
gában foglal,

d) tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utas szá-
mára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljá-
nak megfelelõ ideig történõ tartós tárolását, és a tárolt ada-
tok változatlan formában és tartalommal történõ megjele-
nítését.

A rendelet rendelkezéseinek kötõereje

2. §

E rendelet rendelkezéseitõl – az 5. §-ban foglalt kivéte-
lekkel – az utas hátrányára nem lehet eltérni.

Az utazási szerzõdésre vonatkozó általános
rendelkezések

3. §

(1) Az utazási szerzõdést – annak valamennyi kikötésé-
vel együtt – írásban kell megkötni, és papíron vagy – ha a
szerzõdést elektronikus dokumentumba foglalták – más
tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az utazási szerzõdés módosítására az (1) bekezdés-
ben foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

4. §

(1) Az utazási szerzõdésnek a következõket kell tartal-
maznia:

a) az utazásszervezõ, továbbá – ha az utazási szerzõ-
dést utazásközvetítõ útján kötik – az utazásközvetítõ ne-
vét, székhelyét, telefonszámát,

b) az utazásszervezõnek, továbbá – ha az utazási szer-
zõdést utazásközvetítõ útján kötik – az utazásközvetítõnek
az Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi számát,

c) az utas nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus
úton kötött utazási szerzõdés esetén – elektronikus levele-
zési címét,

d) az utas által megrendelt szolgáltatást,
e) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
f) a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
g) adott esetben a személyszállítás eszközét és a célál-

lomást,

h) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában fog-
laló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban
meghatározva,

i) a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön fel-
számításra kerülõ adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek
(így különösen az üdülõhelyi díj, horgonyzási díj, repülõ-
téri illeték) forintban meghatározott összegét,

j) az utazási szerzõdés alapján fizetendõ teljes díj fo-
rintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizeté-
se rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetõ-
ségére vonatkozó, a 6. §-ban foglaltaknak megfelelõ tájé-
koztatást,

k) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megne-
vezését, amellyel az utazásszervezõ az Utevr.-ben elõírt
vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerzõdést kötött,

l) az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazá-
si szerzõdésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsola-
tos kifogását a 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kö-
teles haladéktalanul közölni az utaskísérõvel vagy annak
hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

m) ha az utazásszervezõ közremûködõjének felelõssé-
gét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó
tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihir-
detõ jogszabály megjelölésével.

(2) Ha az utas az utazásszervezõ vagy az utazásközvetí-
tõ közremûködésével köt baleset-, betegség-, illetve
poggyászbiztosítást, valamint ha az utazásszervezõ az utas
javára szóló – az Utevr. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja
szerinti – biztosítást kötött, az utazásszervezõ, illetve az
utazásközvetítõ köteles a biztosítási kötvényt, az adott biz-
tosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevé-
telére jogosító bizonylatot az utazási szerzõdés szerinti
szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával
egyidejûleg az utasnak átadni.

(3) Az utazásszervezõ által értékesített szolgáltatásokat
és azok díját tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott
tájékoztatóban is meghatározott információk tekintetében
az utazási szerzõdésben elegendõ a tájékoztatóra utalni.

5. §

(1) Az utazási szerzõdés megkötésekor elõleg címén a
szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven száza-
lékának befizetése követelhetõ. Ettõl a rendelkezéstõl el
lehet térni, ha a külföldi közremûködõvel kötött szerzõdés
ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezõre.

(2) Az utazási szerzõdés alapján fizetendõ teljes díj [a
szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint a 4. § (1) bekez-
désének i) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelezõ ter-
hek] teljes összegének megfizetését az utazásszervezõ leg-
korábban az utazás megkezdése elõtt harminc nappal igé-
nyelheti, kivéve, ha a külföldi közremûködõvel kötött
szerzõdés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
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6. §

(1) Az utas által az utazási szerzõdés alapján fizetendõ
teljes díj nem emelhetõ, kivéve, ha a díjemelés lehetõségé-
rõl a szerzõdés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltsé-
geket),

b) az utazási szerzõdésben vállalt részszolgáltatásokkal
kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek (így kü-
lönösen üdülõhelyi díj, horgonyzási díj, repülõtéri illeték),
vagy

c) deviza – az utazásszervezõ közremûködõjével kötött
szerzõdésben meghatározott mutató szerinti – forintárfo-
lyamának
változása miatt kerülhet sor.

(2) A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a
költségek emelkedésének mértékével, és a szerzõdésben
pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának
módját.

(3) A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésé-
vel egyidejûleg közölni kell.

(4) Az utas által az utazási szerzõdés alapján fizetendõ
teljes díj az utazás megkezdését megelõzõ húsz napon be-
lül az (1) bekezdésben meghatározott okból sem emelhetõ.

7. §

(1) Az utas az utazási szerzõdés szerinti utazásban való
részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére
engedményezni, aki megfelel az utazási szerzõdésben
meghatározott utazási feltételeknek.

(2) Az engedményezésrõl az utas haladéktalanul köteles
az utazásszervezõt tájékoztatni.

(3) Az engedményezést megelõzõen keletkezett szerzõ-
déses kötelezettségekért és az engedményezésbõl eredõ
igazolt többletköltségekért az engedményezõ és az enged-
ményes egyetemlegesen felel.

8. §

(1) Az utas az utazási szerzõdéstõl írásban tett nyilatko-
zattal az utazás megkezdése elõtt bármikor elállhat.

(2) Ha az utazásszervezõ az utazási szerzõdés lényeges
feltételét az indulás elõtt rajta kívül álló okból kívánja je-
lentõsen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mérté-
ke a nyolc százalékot meghaladja, köteles errõl az utast ha-
ladéktalanul tájékoztatni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az utas
a) elállhat a szerzõdéstõl, vagy
b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja

(részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltozta-
tásával együtt, a felek módosítják a szerzõdést.

(4) Az utas a (3) bekezdés szerinti döntésérõl köteles az
utazásszervezõt haladéktalanul tájékoztatni.

(5) Ha az utas a (2) bekezdésben meghatározott okból
eláll a szerzõdéstõl, megilletik a 9. § (2) bekezdésében, il-
letve a 9. § (4) bekezdésében meghatározott jogok.

(6) Ha az úti cél vagy az ahhoz vezetõ útvonal olyan te-
rületet érint, amely – az utazási szerzõdés megkötését
követõen – a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra
nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelö-
lõ felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervezõ köteles
azonos vagy magasabb értékû helyettesítõ szolgáltatást
nyújtani. Ha helyettesítõ szolgáltatás az eredetinél alacso-
nyabb értékû, az utazásszervezõ köteles a díjkülönbözetet
az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas

a) ha elfogadja a helyettesítõ szolgáltatást, a felek mó-
dosítják az utazási szerzõdést, vagy

b) elállhat a szerzõdéstõl.

(7) Ha az utas a (6) bekezdés b) pontja alapján áll el a
szerzõdéstõl, az utazásszervezõ köteles a teljes befizetett
díjat azonnal visszafizetni.

(8) Az utazási szerzõdésben az utas elállása esetére bá-
natpénz is kiköthetõ azzal, hogy az utasnak a (2) vagy a
(6) bekezdésben meghatározott okból való elállása esetére
bánatpénz nem követelhetõ. Egyéb esetekben az utas elál-
lásának esetére kikötött bánatpénz mértéke a szolgáltatás
díja (részvételi díj) összegét nem haladhatja meg. A bánat-
pénz a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) százaléká-
ban kifejezett átalány formájában is megállapítható.

(9) Az utasnak az utazás megkezdését megelõzõ har-
mincöt napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irá-
nyuló utazási szerzõdés esetében pedig negyvenöt napnál
korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szol-
gáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követel-
hetõ. Az utazás megkezdését megelõzõ hatvan napnál ko-
rábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhetõ.

9. §

(1) Az utazásszervezõ legkésõbb az utazás megkezdése
elõtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az uta-
zási szerzõdéstõl.

(2) Ha az utazásszervezõ nem az utas érdekkörében fel-
merült okból áll el a szerzõdéstõl,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékû
helyettesítõ szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtá-
sára az utazásszervezõnek lehetõsége van, és

b) ha az a) pont szerinti helyettesítõ szolgáltatás nyúj-
tására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítõ szol-
gáltatást nem fogadja el, az utazásszervezõ a teljes befize-
tett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szer-
zõdés megkötésétõl számított idõre az érintett naptári félé-
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vet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat-
tal megegyezõ mértékû kamat megfizetésére köteles.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti helyettesítõ szol-
gáltatás az eredetinél alacsonyabb értékû, az utazásszer-
vezõ köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

(4) Ha az utazásszervezõ nem az utas érdekkörében fel-
merült okból áll el az utazási szerzõdéstõl, a (2) és (3) be-
kezdésben foglaltakon túlmenõen köteles az utasnak az el-
állás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyo-
ni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha

a) az utazásszervezõ elállására általa nem befolyásol-
ható (ellenõrzési körén kívül esõ), ésszerûen el nem hárít-
ható olyan külsõ körülmény miatt – ide nem értve vala-
mely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás
esetét – került sor, amelyet a szerzõdéskötés idején nem lá-
tott és ésszerû elvárhatóság mellett nem is láthatott elõre
(a továbbiakban: vis maior), vagy

b) a jelentkezõk száma a meghirdetett legalacsonyabb
résztvevõszámot nem éri el, és az utazásszervezõ elállásá-
ról az utast írásban, az utazási szerzõdésben megjelölt idõ-
tartamon belül tájékoztatták.

10. §

(1) Az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás teljesí-
téséért az utazásszervezõ felel. Ha az utazásszervezõ a vál-
lalt szolgáltatást nem az utazási szerzõdésnek megfelelõen
teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) ará-
nyosan leszállítani.

(2) Az utazásszervezõ nem köteles a szolgáltatás díját
(részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy
valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az
érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

(3) Ha az utazás megkezdését követõen az utazásszerve-
zõ az utazási szerzõdésben meghatározott szolgáltatás je-
lentõs részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más meg-
felelõ, hasonló értékû részszolgáltatással pótolni. Ha az
ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgál-
tatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra
nem hárítható át. Ha az utazásszervezõ ilyen helyettesítõ
részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indo-
koltan nem fogadja el, az utazásszervezõ – amennyiben az
utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az
utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a
célországban található más visszaérkezési helyre történõ
szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett
részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat
visszafizetni.

(4) Az utas az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás
hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az
utaskísérõvel vagy annak hiányában a helyszíni szolgálta-
tóval közölni; a közlés késedelmébõl eredõ kárért felelõs.
Az utaskísérõ köteles gondoskodni a kifogásnak a hely-

színi szolgáltatónak történõ bejelentésérõl. Az utaskísérõ
az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltató-
val való közlésének tényét köteles jegyzõkönyvbe foglal-
ni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskí-
sérõ köteles az utazásszervezõt haladéktalanul tájékoz-
tatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni. Utaskísérõ hiányában – ha a helyi szolgáltató a
panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezõt, illetve
azt az utazásközvetítõt köteles tájékoztatni, akinél az uta-
zási szerzõdést megkötötte.

(5) Ha az azonos idõpontban, azonos útvonalon, azonos
szolgáltatást igénybe vevõ utasok létszáma eléri a tizenöt
fõt, az utazásszervezõ köteles gondoskodni arról, hogy a
csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célország-
ban általánosan használt világnyelvet beszélõ, idegenve-
zetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre
jogosult csoportkísérõt biztosítani, ha a csoport tagjai erre
nem tartanak igényt.

(6) Ha az utazást különjárati autóbusz igénybevételével
bonyolítják le, az utazásszervezõ felel azért, hogy a külön
jogszabályban elõírt iratok (pl. utasjegyzék) az autóbusz
vezetõjének rendelkezésére álljanak.

11. §

(1) Az utazásszervezõ felel az utazási szerzõdés
nem-teljesítésébõl vagy hibás teljesítésébõl eredõ káro-
kért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés
sem az õ, sem az általa igénybe vett közremûködõ maga-
tartására nem vezethetõ vissza, így különösen

a) ha a szerzõdés teljesítésében mutatkozó hiányossá-
gok az utas magatartására vezethetõk vissza,

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására ve-
zethetõ vissza, aki az utazási szerzõdésben vállalt szolgál-
tatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazás-
szervezõ ésszerû elvárhatóság mellett sem láthatta elõre,
illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében az utazás-
szervezõ köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehéz-
ségei támadnak.

12. §

(1) Az utazásszervezõ a szolgáltatás teljesítéséhez
igénybe vett közremûködõ magatartásáért úgy felel, mint-
ha maga járt volna el, kivéve, ha a közremûködõ felelõssé-
gét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény kor-
látozza.

(2) Az utazásszervezõnek az utazási szerzõdés nem-tel-
jesítésébõl vagy hibás teljesítésébõl eredõ károkért való
felelõssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének
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kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szer-
zõdésben korlátozható.

(3) Ha az utas az utazási szerzõdést utazásközvetítõ út-
ján kötötte, az utazási szerzõdés teljesítésével kapcsolatos
szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítõnél is
bejelentheti.

Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási
szerzõdésre vonatkozó különös rendelkezések

13. §

(1) Az utazásszervezõ által értékesített utazási csomag-
ra, a részvételi díjra és az utazási szerzõdés feltételeire vo-
natkozóan az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatónak
(a továbbiakban: programfüzet) egyértelmûen és pontosan
tartalmaznia kell

a) az utazásszervezõ nevét, székhelyét, telefonszámát,
b) az úticélt, az útvonalat (útitervet) és a jelentõsebb

tartózkodási helyeket,
c) a szálláshely helyét, típusát a fõbb jellemzõinek

meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályai-
nak megfelelõ komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti
ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a
hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint –
ha beazonosítható – a komfortfokozat hazai besorolás sze-
rinti megfelelõjét,

d) a részvételi díj forintban meghatározott összegét és
azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,

e) a részvételi díjban nem bennefoglalt, külön felszá-
mításra kerülõ adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek (így
különösen az üdülõhelyi díj, horgonyzási díj, repülõtéri il-
leték) forintban meghatározott összegét, és az ezek válto-
zásának lehetõségére vonatkozó figyelemfelhívást,

f) a befizetendõ elõleget és az utazási szerzõdés alapján
fizetendõ teljes díj fennmaradó része megfizetésének
rendjét,

g) a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzõit és kategó-
riáját,

h) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési
rendet),

i) azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elin-
dításának feltétele, továbbá azt a határidõt, ameddig az
utazásszervezõ az utazásnak a legalacsonyabb létszám el
nem érése okán történõ elmaradásáról az utast értesíteni
köteles,

j) az utazással érintett országok útiokmány- és
vízumelõírásait, ideértve a beutazásra elõírt egyéb külön-
leges elõírásokat, továbbá

k) az utazással összefüggõ egészségügyi elõírásokat.

(2) A programfüzetben foglaltaktól az utazásszervezõ
csak a következõ esetekben térhet el:

a) az utassal történõ kifejezett megállapodás alapján az
utazási szerzõdésben, vagy

b) ha ezt a jogát kifejezetten fenntartotta, és a változá-
sokat az utazási szerzõdés megkötése elõtt az utassal – iga-
zolható módon – közli.

(3) Ha az utazásszervezõ nem bocsátott rendelkezésre
programfüzetet, az utazásszervezõ, illetve az utazásközve-
títõ az utazási szerzõdés megkötése elõtt köteles az utast az
(1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõen írásban tájé-
koztatni. Ennek megtörténtét az utazási szerzõdésben fel
kell tüntetni, és azt az utas az aláírásával igazolja.

14. §

Az utazásszervezõ, illetve az utazásközvetítõ az utazási
csomagban forgalmazott utazás megkezdése elõtt legalább
hét nappal – ha az utazási szerzõdés megkötése és az indu-
lás közötti idõtartam ennél rövidebb, legkésõbb az utazási
szerzõdés megkötésekor – köteles az utast [a b) pont eseté-
ben a kiskorú törvényes képviselõjét] írásban tájékoztatni
a következõkrõl:

a) az utazásszervezõnek az utazás célállomásán talál-
ható, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet
beszélõ helyi képviselõje (illetve ha az utazásszervezõ
ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a
célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélõ,
idegenvezetésre jogosult utaskísérõi feladatokat ellátó
személy) nevérõl, címérõl és telefonszámáról, ennek hiá-
nyában arról a telefonszámról vagy egyéb információról,
amely lehetõvé teszi az utas számára az utazásszervezõvel
történõ kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszer-
vezõrõl, amelyhez az utas szükség esetén segítségért for-
dulhat,

b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a
gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelõs
személlyel történõ közvetlen kapcsolatteremtés lehetõsé-
gérõl,

c) az utas által igénybe vehetõ biztosításokról, ha azo-
kat a programfüzetben nem tette közzé,

d) az útitervben szereplõ közbensõ megállók és csatla-
kozások idejérõl és helyérõl, valamint az utas által elfog-
lalható helyre vonatkozó részletekrõl (pl. utasosztályok,
hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke).

15. §

Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási
szerzõdésnek a 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túlme-
nõen tartalmaznia kell a 13. § (1) bekezdésének b)–i) pont-
jában felsoroltakat, továbbá

a) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és idõ-
pontját, az útitervben szereplõ indulási és érkezési idõpon-
tokat és helyeket,

b) az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ide-
értve az utazásszervezõ által szervezett, a részvételi díjban
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benne foglalt fakultatív programokon való részvétel felté-
teleit,

c) azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a bal-
eset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatá-
ra vonatkozó biztosítás díját, valamint

d) az utas külön kéréseit, amelyeket az utazási szerzõ-
dés megkötése elõtt közölt az utazásszervezõvel, illetve az
utazásközvetítõvel.

Eljárás a rendelet egyes rendelkezéseinek megsértése
esetén

16. §

(1) A 3. §-ban a szerzõdésnek az utas rendelkezésére bo-
csátására vonatkozó, továbbá a 6. § (3) bekezdésében fog-
lalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meg-
határozott szabályok szerint.

(2) A 13. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, a fogyasztók-
kal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
máról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiak-
ban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés
az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót
érint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az
Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

Módosító rendelkezések

17. §

(1) Az Utevr. 1. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„f) utazási csomag: az utazási szerzõdésrõl szóló

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott fogalom,”

(2) Az Utevr. 2. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-
gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki
az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági
nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-
kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„e) – törvény ezt elõíró rendelkezése esetén – üzlettel,
továbbá internetes kapcsolattal és e-mail címmel rendel-
kezik,”

(3) Az Utevr. 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Az utazásszervezõ köteles minden év január 31-éig
a Hivatal részére nyilatkozni arról, hogy ha

a) kizárólag közvetítõ útján értékesít utazási szolgálta-
tást,

b) kizárólag a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
tevékenységet végzi, vagy

c) kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-
sok, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatás útján értékesít utazási szolgáltatást,
s ezért külön törvény alapján a tevékenysége folytatásához
nem szükséges üzlet.”

(4) Az Utevr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„5. § (1) Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba
vételi számát valamennyi üzleti kapcsolatában folyamato-
san használni, kereskedelmi kommunikációjában szere-
peltetni, és az üzletében jól láthatóan kifüggeszteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztóvé-
delemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Fgytv.) szabályai szerint.

(3) A (2) bekezdésben említett rendelkezés az Fgytv. al-
kalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

(5) Az Utevr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § Ha törvény az utazási vállalkozó tevékenységének
üzletben történõ folytatását írja elõ, az üzlethelyiségnek
alkalmasnak kell lennie az ügyfélforgalom lebonyolítá-
sára, kizárólag e tevékenység céljára szolgálhat, és beren-
dezésének igazodnia kell a rendeltetésszerû használat kö-
vetelményeihez.”

(6) Az Utevr. 11/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„11/A. § (1) A Hivatal hivatalból, illetve a – hatásköré-
be tartozó ügyben eljáró – jegyzõ kezdeményezésére pénz-
bírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó az e rendelet-
ben foglalt rendelkezéseket megsérti.

(2) Nem szabható ki bírság, ha a Hivatal az utazási vállal-
kozót a 11. § (1) bekezdése alapján törli a nyilvántartásból.

(3) Ha a 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti eset-
ben az ott meghatározott kivétel alapján az utazási vállal-
kozó hatósági nyilvántartásból való törlésének indoka nem
áll fenn, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a
8. § (8) bekezdésében meghatározott idõszakot megelõzõ
évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon va-
gyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a,
de legfeljebb 10%-a, amit erre az idõszakra a jogszabály
alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt
jogsértés esetén a Hivatal hivatalból törli az utazási vállal-
kozót a nyilvántartásból.

(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben ki-
szabható bírság mértékérõl, a bírság alkalmazásának rész-
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letes szabályairól és megfizetésének módjáról külön jog-
szabály rendelkezik.”

(7) Az Utevr.
a) 2. §-ának (10) bekezdésében a „települési önkor-

mányzat jegyzõjét” szövegrész helyébe a „települési ön-
kormányzat jegyzõjét (a továbbiakban: jegyzõ)” szöveg,

b) 11. §-ának (1) bekezdésében az „ellenõrzésre feljo-
gosított szervezet” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés-
ben meghatározottak” szöveg,

c) 11. §-ának (5) bekezdésében az „az üzlet helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzõje” szöveg-
rész helyébe az „a jegyzõ” szöveg
lép.

(8) Az Utevr.
a) 3. §-ának (3) bekezdésében és 11. §-ának (5) bekez-

désében az „az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „a turizmusért felelõs
miniszter” szöveg,

b) 11. §-ának (6) bekezdésében az „az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyé-
be az „a turizmusért felelõs miniszternek” szöveg,

c) 12. §-ának (2) bekezdésében az „Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az
„A turizmusért felelõs miniszter” szöveg
lép.

Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon
lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követõen ki-
adott programfüzetekre, illetve a hatálybalépését követõen
kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

19. §

(1) Hatályát veszti
a) az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl szóló

214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az azt mó-
dosító 191/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet és 79/2005.
(IV. 28.) Korm. rendelet,

b) az Utevr. 1. §-a (2) bekezdésének e) és h) pontja,
(5) bekezdésének második mondata, 14. §-a és 1. számú
melléklete.

(2) Ez a § és a 17. §, valamint az azt megelõzõ alcím a
rendelet kihirdetését követõ 31. napon hatályát veszti.

20. §

Ez a rendelet – az utazási csomag igénybevételére irá-
nyuló szerzõdés szabályozása tekintetében – a szervezett

utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK ta-
nácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
282/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti

Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság és az Európai Közösség közötti Egyetértési
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és ma-
gyar nyelvû fordítása a következõ:

„MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

THE EUROPEAN COMMUNITY
AND THE REPUBLIC OF HUNGARY

1. On 4 November 2008, the Council of the European
Union adopted a decision to make available to Hungary a
medium-term financial assistance of up to EUR 6.5 billion.
The assistance will be provided as a medium-term loan
(„the Loan”) under the balance of payments facility for
Member States (based on Article 119 of the Treaty and
Regulation No 332/2002) and in conjunction with loans
from the International Monetary Fund of SDR 10.5 billion
(around EUR 12.5 billion) supported by a Stand-by
arrangement approved on 6 November 2008 and from the
World Bank of EUR 1 billion. The EU financial assistance
is provided in support of the new comprehensive economic
policy programme adopted by the Hungarian authorities in
the last week of October 2008 to restore investor
confidence and alleviate the stress experienced in recent
weeks in the Hungarian financial markets. Relevant
elements of this policy programme were already included
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in the legislative amendments to the draft budget
submitted to Parliament on 2 November. By supporting the
sustainability of Hungary’s balance of payments, the
assistance will help the country to continue and enhance
the fiscal consolidation efforts started in mid 2006 and to
make progress with fiscal governance, financial sector
regulation and supervision reforms and other measures to
support a prudent, stability-oriented, and sustainable
economic policy.

2. The assistance will be disbursed in four instalments.
The amount of the first instalment will be EUR 2 billion
and shall be released subject to the entry into force of the
Loan Agreement and the present Memorandum of
Understanding, which will be approved after the
consultation of the Economic and Financial Committee
(EFC), and will be based on the submission to Parliament
of the legislative amendments to the draft 2009 budget
proposal, which target a deficit of 2.6% of GDP and
include the underpinning budgetary measures (notably
(i) a nominal wage freeze in the public sector in 2009;
(ii) eliminating the 13th monthly salary for all public
servants in 2009; and (iii) capping the 13th monthly
pension payment at HUF 80 000 (around the level of the
average pension) as well as abolishing it for some groups
of early pensioners). A second instalment will be made in
the amount of up to EUR 2 billion, followed by a third
instalment of up to EUR 1.5 billion and a fourth
disbursement of up to EUR 1 billion. The disbursement of
the four instalments is tentatively foreseen for the fourth
quarter of 2008, the first and second quarters of 2009 and
the fourth quarter of 2009. The European Commission
(„the Commission”) shall decide on the release of the
instalments following the first one after having obtained
the opinion of the EFC. The disbursement of each further
instalment shall be made on the basis of the
implementation of the new economic policy programme of
the Hungarian Government which is backed by the IMF
arrangement and will be included in the forthcoming
Convergence Programme of Hungary. More particularly,
the release of the funds will be based on a positive
evaluation of progress made with respect to specific
economic policy criteria as detailed in Annex I.

3. The effective payment of the Loan instalments shall
be subject to the signature and entry into force of the
corresponding legal commitment (Loan Agreement) by
the parties.

4. The disbursement date of each loan instalment or
tranche will be agreed by the two parties in accordance
with the Loan Agreement.

5. Starting from the second instalment, before the
release of funds, the Commission will review in
collaboration with the EFC that the economic policy
conditions attached to the assistance are fulfilled. The
specific economic policy criteria are set out in Annex I.

6. The EFC shall be kept informed by the Commission
of possible refinancing of the borrowings or restructuring
of the financial conditions.

7. The European Central Bank will act as an agent to
the Commission and shall transfer the proceeds of the
Loan instalments or tranches to a euro account of the
Ministry of Finance of Hungary („the Recipient”) held at
the National Bank of Hungary („the Agent”).

8. During the implementation of the assistance, the
Hungarian authorities shall make available to the
Commission without delay all the relevant information for
the monitoring of its economic and financial situation and
for the assessment of progress in economic conditions and
reform measures as specified in Annex I. Prior to the
release of the second and subsequent instalments by the
Commission, the Hungarian authorities shall provide the
Commission with Compliance Statements on the
fulfilment of the conditionality attached to the instalment
in question.

9. Investigation and satisfactory treatment of any
suspected and actual cases of fraud, corruption or any
other illegal activity in relation to the management of the
European Community (EC) balance of payments
assistance, detrimental to the EC’s financial interests, shall
be ensured. All such cases as well as measures related
thereto taken by national competent authorities shall be
reported to the Commission without delay.

10. The Commission, including the European
Anti-Fraud Office, and the European Court of Auditors
shall have the right to send their own agents or duly
authorised representatives to carry out any technical or
financial controls or audits that they consider necessary in
relation to the management of this assistance as long as the
Loan has not been fully repaid.

11. An independent ex-post evaluation of the
assistance may be carried out by the Commission or its
duly authorised representatives. The Hungarian
authorities are committed to supply relevant information
for the evaluation. The draft evaluation report will be made
available to them for comments.

12. The authorities will ensure, as appropriate, close
co-operation with the European Commission and the EFC.

13. This Community financial assistance shall be made
available during a period of two years starting from the
first day after the entry into force of the Council Decision
14953/2/08 of 4 November 2008.

14. The Annexes form an integral part of this
Memorandum.

15. All notices in relation with the present
Memorandum shall validly be given if in writing and sent
to:
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For the European Community
Commission of the European Communities
Directorate General for Economic and
Financial Affairs
B–1049 Brussels
Fax No.: (+32-2) 296.48.85

For the Ministry of Finance of Hungary
Ministry of Finance of Hungary
József nádor tér 2–4, H–1051 Budapest
Fax No.: (+36 1) 327 27 51

For the National Bank of Hungary
National Bank of Hungary
Szabadság tér 8–9, H–1054 Budapest
Fax No.: (+36 1) 428 25 23

16. For Hungary the present Memorandum shall
become effective after completion of internal procedures
required under the Laws of Hungary. The Memorandum
may be amended upon mutual agreement of the parties in
form of an Addendum. The Addendum will be an integral
part of this Memorandum and will become effective
according to the same procedures as the Memorandum.

Done in Brussels on 19. 11. 2008 and Budapest on
17. 11. 2008 in four originals in the English language.

REPUBLIC EUROPEAN
OF HUNGARY COMMUNITY
Represented by Represented by

EUROPEAN
COMMISSION

János Veres, Dr. Joaquín Almunia
Minister of Finance Member of the European

Commission

NATIONAL BANK OF HUNGARY
Represented by

András Simor
Governor of the National Bank of Hungary

ANNEX I

SPECIFIC ECONOMIC POLICY CRITERIA

At the time of the Commission staff review that will
precede the decision on the disbursement of each
instalment, the Hungarian authorities are committed to
have accomplished progress in fiscal consolidation and
expenditure control, fiscal governance reform,
achievement of price stability, banking sector stability,
financial sector regulation and supervision reforms, as
well as structural reforms, and in particular the following
actions:

Second instalment

The review will take into account the budgetary strategy
presented in the December 2008 Convergence Programme
update, including the primary balance targets for 2010 and
2011 as derived from the new fiscal governance
framework.

A: Fiscal consolidation
– Progress with the achievement of the revised 2008

deficit target of 3.4% of GDP as supported by the progress
in achieving of the revised official 2008 cash-flow deficit
target for the central government subsector (also of 3.4%
of GDP);

– The adoption by Parliament of the 2009 budget,
targeting a deficit of 2.6% of GDP and including the
underpinning measures.

B: Fiscal governance reform
– Adoption by Parliament of the planned fiscal

governance reform, including the introduction of
medium-term numerical rules and the establishment of
independent fiscal bodies.

C: Financial sector regulation and supervision
– Introduction of a support package for the domestic

banking sector in line with agreed EU principles and in
conformity with the guidance provided by the
Commission on the application of EU state aid rules. In
addition, the government should also be ready to take
further measures to ensure the stability of the banking
sector in case of need.

– Adoption of measures to carefully monitor banks’
funding needs so as to enhance the capacity to support
banks in case of need. In this context, the authorities will
(i) monitor closely the commitment of foreign banks to
support their Hungarian subsidiaries; (ii) establish a
special fund to guarantee the rollover of loans and
wholesale securities against an appropriate fee with proper
monitoring of actual guarantees.

– Strengthen financial sector supervision through:
(i) initiation of the creation of a positive credit registry for
households; (ii) making the necessary changes to the
Central Bank Act to allow the MNB to request
disaggregated data on individual banks to adequately
analyze credit risk; (iii) close monitoring of banks’ foreign
currency exposure both directly and indirectly through
their clients’ credit risk; (iv) enhanced cross-sectoral risk
analysis by financial supervisors.

– Seeking an agreement with commercial banks that
facilitates the restructuring of household debt by means of
adjustments in the maturity and repayment schedule of the
debt, also including the option to convert foreign-currency
loans into forint loans, thereby mitigating the large
household foreign currency risk.

D: Structural reforms
– Adoption by the Parliament of the legislation in the

context of the „Pathway to work”, which includes the
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reorientation of some resources of the Labour Market
Fund from passive means towards active labour market
policies and is expected to be included in the National
Reform Programme of November 2008.

Third instalment

The review will take into account the assessment of the
December 2008 Convergence Programme update and the
Spring 2009 EDP progress report.

A: Fiscal consolidation
– The outcome of the 2008 budget deficit, as validated

by Eurostat following the 2009 Spring fiscal notification,
in relation to the revised official 2008 ESA deficit target of
3.4% of GDP;

– Progress with the achievement of the new 2009
deficit target of 2.6% of GDP as supported by the progress
made towards the revised official 2009 cash-flow deficit
target for the central government subsector (2.3% of
GDP).

B: Fiscal governance reform
– Appointment of the members of the Fiscal Council,

supported by adequate staffing.

C: Financial sector regulation and supervision
– Take measures to strengthen financial sector

supervision and regulation. These measures would notably
include: (i) enhanced oversight of insurance and credit
brokers and their products; (ii) measures to ensure prudent
loan-to-value ratios for mortgage loans and
loan-to-income ratios for household credit.

– Take measures to further strengthen the HFSA’s and
MNB’s capacity to assess and address solvency and
liquidity concerns in banks in a timely manner. This would
notably involve: (i) establishing a mechanism for early
remedial actions, including effective emergency powers
for the HFSA; (ii) improving the efficiency of the bank
resolution regime to facilitate the payments to depositors
in case of need.

Fourth instalment

A: Fiscal consolidation
– Progress with the achievement of the new 2009

deficit target of 2.6% of GDP as supported by the progress
made towards the revised official 2009 cash-flow deficit
target for the central government subsector (2.3% of
GDP);

– Submission of the 2010 draft budget proposal by 30
September 2009, which aims to achieve a further reduction
in the deficit and is fully in line with the numerical rules
included in the new fiscal governance framework.

B: Fiscal governance reform
– The preparation and deliberation of the 2010 draft

budget proposal is based on the procedural rules as
established in the new fiscal framework.

C: Financial sector regulation and supervision
– Take measures to strengthen cross-border

supervision and communication between the supervisory
authorities in home and host counties. This requires a
structured exchange of information between the HFSA
and the supervisory authorities of the home countries of
the major foreign banks present in Hungary, including in
the context of colleges of supervisors, as well as regular
meetings to review the situation in each bank, including
joint stress tests and onsite inspections as needed.

D: Structural reforms
– Take further steps to improve the sustainability of the

pension system and based on the expert work of the
Roundtable on pension issues present options for possible
future steps.

Throughout the implementation of the assistance,
performance in the following areas will be monitored:

Inflation
– Progress towards achieving price stability with a

view to gradually bringing down inflation to the level of
the medium-term target set by the authorities.

Structural Reforms
– Implementation of the Council Recommendation in

the context of the assessment of the National Reform
Programme under the Lisbon strategy.

ANNEX II

MONITORING AND REPORTING SYSTEM

During the implementation of the Community
assistance, the following indicators and reports shall be
made available to the Commission by the relevant
authorities on a monthly, quarterly or annual basis:

1. Monitoring fiscal developments
– Regular (monthly) reports on budgetary execution,

covering the entire central government sub-sector
(including the central budget, the social security funds,
and the extra-budgetary funds) also with a view to
assessing progress with respect to the cumulative quarterly
primary balance target for the central government
subsector as set from December 2008 to September 2009
in the IMF Stand-By Arrangement agreement.

– Regular quarterly reports on the evolution of general
government debt.

2. Monitoring financial sector developments
– Regular quarterly report on the evolution of financial

stability indicators.
– Regular weekly reports to the Commission with

summary information on the evolution of banks’ external
funding.
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3. Reporting on inflation and foreign exchange
reserves

– Regular quarterly inflation report, notably reviewing
the evolution of inflation determinants (exchange rate,
administered prices and taxes, wage growth…) and the
reasons behind the deviation of the inflation from the
medium-term target set by the authorities.

– Bi-weekly MNB reports to the Commission on the
evolution of foreign exchange reserves and monthly data
and quarterly reports on external funding flows, including
also expected developments in the 12 months ahead. The
Commission should be immediately informed in case of
sudden loss of reserves or if foreign exchange reserve falls
below the floor of EUR […] billion.

EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÖZÖTT

1. 2008. november 4-én az Európai Unió Tanácsa hatá-
rozatot fogadott el, melynek értelmében Magyarországnak
6,5 milliárd euro keretösszegû középtávú pénzügyi támo-
gatást nyújtanak. A támogatás egy középlejáratú hitel
(a „Hitel”) formájában valósul meg a tagállamokra vonat-
kozó (az Alapszerzõdés 119. cikke és a 332/2002/EK sz.
Tanácsi Rendelet alapján) fizetésimérleg-kiegyensúlyozó
pénzügyi konstrukció keretében, továbbá kapcsolódva
a Nemzetközi Valutaalap 2008. november 6-án elfogadott
készenléti hitelmegállapodással alátámasztott 10,5 mil-
liárd SDR (kb. 12,5 milliárd euro) összegû hitelnyújtásá-
hoz és a Világbank 1 milliárd euro összegû hitelnyújtásá-
hoz. Az EU pénzügyi támogatását az új, átfogó gazdaság-
politikai programhoz nyújtja, melyet a magyar hatóságok
2008. október utolsó hetében fogadtak el a befektetõi biza-
lom helyreállítása és az utóbbi idõben a magyar pénzügyi
piacokra nehezedõ nyomás enyhítése érdekében. E prog-
ram lényeges elemeit már tartalmazzák az Országgyûlés-
nek a költségvetési törvényjavaslathoz november 2-án be-
nyújtott módosító javaslatok. Magyarország fizetési mér-
lege fenntarthatóságának erõsítésével a támogatás segíteni
fog az országnak abban, hogy folytassa és fokozza költ-
ségvetési konszolidációs erõfeszítéseit, melyek még 2006
közepén indultak meg, továbbá az elõrelépést a költségve-
tési irányítás területén és a pénzügyi szektor szabályozásá-
ban, beleértve a felügyelet reformjait és más intézkedése-
ket, melyek egy prudens, stabilitásra irányuló és fenntart-
ható gazdaságpolitika érvényre jutását szolgálják.

2. A támogatás négy részletben kerül folyósításra. Az
elsõ 2 milliárd euro összegû részletet a Hitelmegállapodás
és a jelen Egyetértési Megállapodás hatálybalépésétõl füg-
gõen bocsátják rendelkezésre, mely megállapodások a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal (EFC) folytatott kon-
zultáció után kerülnek jóváhagyásra, és amelyek a
2009. évi költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott,

2,6%-os GDP arányos hiányt célul kitûzõ és az azt alátá-
masztó költségvetési intézkedéseket tartalmazó módosító
javaslatra épülnek [az említett költségvetési intézkedések:
(1) a nominálbérek befagyasztása a közszférában
2009-ben; (2) a 13. havi illetmény kifizetésének elmara-
dása a közszférában 2009-ben; (3) a 13. havi nyugdíj
maximálása 80 000 forintban (körülbelül az átlagnyugdíj
szintjén), illetve annak eltörlése a nyugdíjkorhatár elõtt
nyugdíjba vonulók egyes csoportjai esetében]. A második
részlet maximum 2 milliárd eurót tesz ki, melyet egy har-
madik folyósítás követ maximum 1,5 milliárd euro összeg-
ben, valamint egy negyedik maximum 1 milliárd euro
nagyságrendben. A négy részlet folyósítása elõrelátható-
lag 2008. negyedik negyedévben, 2009. elsõ, második és
negyedik negyedévben történik. Az Európai Bizottság
(a „Bizottság”) az elsõ részletet követõ részletek rendelke-
zésre bocsátásáról azután dönt, hogy megkapta a Gazda-
sági és Pénzügyi Bizottság véleményét. Az egyes további
részletek folyósítása a Magyar Kormány új gazdaság-
politikai programjának végrehajtásán alapul, melyet az
IMF-hitelkonstrukció is támogat, és amely szerepel
Magyarország következõ Konvergencia Programjában.
Konkrétabban, a források rendelkezésre bocsátása az
1. számú mellékletben részletezett konkrét gazdaságpoliti-
kai feltételek megvalósításában elért elõrehaladás kedvezõ
értékelésétõl függ.

3. Az egyes hitelrészletek tényleges kifizetésére a felek
megfelelõ jogi kötelezettségvállalásának (a Hitelmegálla-
podás) aláírása és hatálybalépése után kerül sor.

4. Az egyes hitelrészletek vagy részkifizetések folyósí-
tási idõpontjáról a két fél a Hitelmegállapodással össz-
hangban egyezik meg.

5. A második részlettõl kezdõdõen, a források rendel-
kezésre bocsátása elõtt a Bizottság együttmûködve a Gaz-
dasági és Pénzügyi Bizottsággal megvizsgálja, hogy a
támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételek tel-
jesültek-e. A konkrét gazdaságpolitikai feltételek az
1. számú mellékletben találhatóak.

6. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a Bizottság
rendszeresen tájékoztatja a hitelfelvételek esetleges refi-
nanszírozásáról vagy a pénzügyi feltételek átalakításáról.

7. Az Európai Központi Bank a Bizottság ügynökeként
jár el és a hitelrészleteket vagy részkifizetéseket a Magyar
Pénzügyminisztérium („a kedvezményezett”) Magyar
Nemzeti Banknál („az ügynök”) vezetett euroszámlájára
fogja átutalni.

8. A támogatás lebonyolítása során a magyar hatósá-
gok haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére bocsátanak
minden lényeges információt, melyre a gazdasági és pénz-
ügyi helyzet ellenõrzéséhez, valamint az 1. számú mellék-
letben megjelölt gazdasági feltételek és reformlépések
terén tett elõrehaladás értékeléséhez szükség van. A máso-
dik és további részletek rendelkezésre bocsátását megelõ-
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zõen a magyar hatóságok teljesítési nyilatkozatokat adnak
át a Bizottságnak a szóban forgó részlethez kapcsolódó
feltételek teljesülésérõl.

9. Minden gyanús és tényleges csalási, korrupciós vagy
más törvénytelen tevékenység – az EK fizetési mérleg
kiegyensúlyozó támogatásának kezelését illetõen –, amely
sérti az EK pénzügyi érdekeit, kivizsgálás és megfelelõ
elbánás tárgyát képezi. Minden ilyen esetet, valamint az
illetékes nemzeti hatóságok által ezekhez kapcsolódó in-
tézkedéseket haladéktalanul jelenteni kell a Bizottságnak.

10. A Bizottság, az Európai Csalás Elleni Irodával és az
Európai Számvevõszékkel együtt jogosult saját ügynökö-
ket vagy megfelelõ felhatalmazással rendelkezõ képvise-
lõket küldeni szakmai vagy pénzügyi ellenõrzések és audi-
tok lefolytatása céljából amennyiben azt szükségesnek lát-
ják a támogatás kezelésével összefüggésben, amíg a hitel
teljes egészében visszafizetésre nem került.

11. A támogatás független utólagos ellenõrzését a
Bizottság vagy annak meghatalmazott képviselõi végez-
hetik el. A magyar hatóságok kötelezettséget vállalnak
arra, hogy az értékeléshez minden lényeges információt
megadnak. Az értékelésrõl szóló jelentés tervezetét véle-
ményezésre megkapják a magyar hatóságok.

12. A hatóságok a szükséges mértékben szoros együtt-
mûködést biztosítanak az Európai Bizottsággal és a Gaz-
dasági és Pénzügyi Bizottsággal.

13. Ezen közösségi pénzügyi támogatás a Tanács 2008.
november 4-én kelt 14953/2/08 számú határozata hatály-
balépését követõ elsõ naptól számított két éven keresztül
áll rendelkezésre.

14. A mellékletek e megállapodás szerves részét
képezik.

15. A megállapodással kapcsolatos bármilyen értesítés
csak írásban, az alábbi címre küldve érvényes:

Az Európai Közösség esetében
Az Európai Közösségek Bizottsága
Gazdasági és Pénzügyi Fõigazgatóság
B–1049 Brüsszel
Fax No.: (+32-2) 296.48.85

A Magyar Pénzügyminisztérium esetében
Pénzügyminisztérium, Magyarország
József nádor tér 2–4., H–1051 Budapest
Fax No.: (+36 1) 318 2751

A Magyar Nemzeti Bank esetében
Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8–9., H–1054 Budapest
Fax No.: (+36 1) 428 25 23

16. Magyarországra nézve e megállapodás a magyar
törvények által elõírt belsõ eljárások lefolytatását köve-
tõen válik hatályossá. A megállapodás a felek kölcsönös

megegyezése útján módosítható egy Addendum formá-
jában. Az Addendum e megállapodás szerves részét képezi
és a vele azonos eljárásoknak megfelelõen válik hatá-
lyossá.

Kelt Brüsszelben 2008. november 19-én és Budapesten
2008. november 17-én négy eredeti angol nyelvû példány-
ban.

Magyar Köztársaság Európai Közösség
képviseletében: képviseletében:

Európai Bizottság

Dr. Veres János Joaquín Almunia
pénzügyminiszter az Európai Bizottság tagja

Magyar Nemzeti Bank képviseletében:

Simor András
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. számú melléklet

KONKRÉT GAZDASÁGPOLITIKAI KRITÉRIUMOK

A Bizottság munkatársainak vizsgálata idején, amely
meg fogja elõzni az egyes részletek folyósításáról hozandó
döntéseket, a magyar hatóságok vállalják, hogy elõrehala-
dást érnek el a költségvetési konszolidáció és a kiadások
mérséklése, a költségvetési irányítás reformja, az árstabili-
tás, a bankszektor stabilitása, a pénzügyi szektor szabályo-
zása és felügyeleti reformja, valamint a strukturális refor-
mok területén, különös tekintettel a következõ lépésekre:

Második részlet

A vizsgálat figyelembe fogja venni a 2008 decemberé-
ben esedékes, aktualizált konvergencia programban bemu-
tatott költségvetési stratégiát, és az abban szereplõ, az új
költségvetési szabályok alapján számított 2010. és
2011. évi elsõdleges egyenleg célokat.

A: költségvetési konszolidáció
– Elõrehaladás a módosított 2008. évi hiánycél – a

GDP 3,4%-a – megvalósításában, a központi kormányzat-
ra vonatkozóan megállapított hivatalos 2008. évi pénzfor-
galmi hiány – szintén a GDP 3,4%-a – elérése.

– A 2,6%-os GDP arányos deficitcélt és az azt alátá-
masztó költségvetési intézkedéseket tartalmazó 2009. évi
költségvetés Országgyûlés általi elfogadása.

B: A költségvetési irányítás reformja
– A tervezett költségvetési irányítási reform Ország-

gyûlés általi elfogadása, mely középtávú numerikus szabá-
lyok bevezetését és független költségvetési testületek lét-
rehozását tartalmazza.
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C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete
– A belföldi bankszektor támogatási csomagjának be-

vezetése, összhangban az elfogadott EU-elvekkel és a
Bizottság által az EU állami támogatásokra vonatkozó sza-
bályainak alkalmazására vonatkozó útmutatással. Ezen
kívül a Kormánynak készen kell állnia további intézkedé-
sek megtételére, amennyiben ezt a bankszektor stabilitása
megköveteli.

– A bankok finanszírozási szükségleteinek gondos
figyelemmel kísérését célzó intézkedések elfogadása an-
nak érdekében, hogy szükség esetén fokozzák a bankok
támogatását szolgáló kapacitásokat. Ezzel összefüggésben
a hatóságok (1) szorosan figyelemmel kísérik a külföldi
bankok kötelezettségvállalását magyar leánybankjaik
megtámogatására; (2) külön alapot hoznak létre, amely
egy megfelelõ díj ellenében garanciát nyújt a hitelek és
értékpapír csomagok megújítására a tényleges garanciák
megfelelõ ellenõrzésével.

– A pénzügyi szektor feletti felügyelet megerõsítése:
(1) a háztartások pozitív adóslistája kialakításának kezde-
ményezése; (2) a jegybank törvény szükséges módosítá-
sainak megvalósítása, melyek lehetõvé teszik, hogy az
MNB bontott adatokat kérjen az egyes bankokra vonatko-
zóan a hitelkockázat megfelelõ elemzése érdekében; (3) a
bankok devizakitettségének szoros figyelemmel kísérése
közvetlenül, illetve közvetve az ügyfeleik hitelkockázatán
keresztül; (4) a pénzügyi felügyeletek általi fokozott ága-
zatközi kockázatelemzés.

– Megállapodás keresése a kereskedelmi bankokkal,
amely megkönnyíti a háztartások adósságának átalakítását
a lejárati idõ és a törlesztési ütem módosítása útján, bele-
értve a devizaalapú hitelek forintalapúra történõ konver-
tálásának lehetõségét is, ezzel csökkentve a nagyarányú
lakossági devizakockázatot.

D: Strukturális reformok
– Az Országgyûlés jogi szabályozást fogad el az „Út

a munkába” programmal összefüggésben, amely a Munka-
erõpiaci Alap bizonyos forrásainak átcsoportosítását tar-
talmazza a passzív oldalról az aktív munkaerõ-piaci eszkö-
zök irányába, és amely várhatóan része lesz a 2008. no-
vemberi Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramnak is.

Harmadik részlet

A vizsgálat figyelembe fogja venni a 2008. decemberi
aktualizált konvergencia program értékelését, valamint
a 2009. tavaszán esedékes, a túlzott költségvetési deficit
eljárással kapcsolatos végrehajtási jelentést.

A: Költségvetési konszolidáció
– A 2008. évi költségvetési hiány teljesülése, melyet az

Eurostat a 2009. tavaszi költségvetési notifikációt köve-
tõen hitelesít a 2008. évi módosított hivatalos költségveté-
si cél – a GDP 3,4%-a – elérésével kapcsolatban (ESA ala-
pon).

– Elõrehaladás az új 2009. évi hiánycél – a GDP
2,6%-a – elérésében, melyet a központi kormányzatra

vonatkozó felülvizsgált, hivatalos 2009. évi pénzforgalmi
hiánycél – a GDP 2,3%-a – felé történõ elõrehaladás
támaszt alá.

B: A költségvetési irányítás reformja
A Költségvetési Tanács tagjainak kinevezése, a mûkö-

déshez megfelelõ létszám biztosítása.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete
– Intézkedések megtétele a pénzügyi szektor felügyele-

tének és szabályozásának megszilárdítására. Ezek az in-
tézkedések a következõket foglalják magukba (1) fokozott
felügyelet a biztosítási és hitelközvetítõk, illetve terméke-
ik fölött; (2) intézkedések a jelzáloghitelekre vonatkozóan
a prudens hitelösszeg-érték arány, és a lakossági hitelekre
vonatkozóan a prudens hitelösszeg-jövedelem arány biz-
tosítása érdekében.

– Intézkedések megtétele a PSZÁF és az MNB kapa-
citásainak további bõvítése érdekében, hogy a bankok
fizetõképességi és likviditási problémái idõben felmérhe-
tõk és kezelhetõek legyenek. Ez a következõket foglalja
magába (1) gyors helyreállító mechanizmus kialakítása,
ideértve a PSZÁF gyors és hatékony reagálási képességét
is; (2) a bankfelszámolási rendszer hatékonyságának javí-
tása a betétesek kifizetésének megkönnyítésére, szükség
esetén.

Negyedik részlet

A: Költségvetési konszolidáció
– Elõrehaladás az új 2009. évi hiánycél – GDP

2,6%-a – elérésében, melyet a központi kormányzatra
vonatkozó felülvizsgált, hivatalos 2009. évi pénzforgalmi
hiánycél – a GDP 2,3%-a – felé történõ elõrehaladás
támaszt alá.

– A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat benyújtása
2009. szeptember 30-ig, amely a deficit további csökken-
tését célozza és összhangban van az új költségvetési irá-
nyítási elõírásokban foglalt numerikus szabályokkal.

B: A költségvetési irányítás reformja
A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat és annak elõ-

készítése az új költségvetési irányítási elõírásokban foglalt
eljárási szabályok alapján.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete
Intézkedések a határokon átnyúló felügyelet, valamint

az anyavállalat és a leányvállalat székhelye szerinti fel-
ügyeletek közötti kommunikáció erõsítésére. Ez a PSZÁF
és a Magyarországon jelenlévõ fontosabb külföldi bankok
anyaországi felügyeleti hatóságai közötti strukturált infor-
mációcserét igényli, ideértve a felügyeleti kollégiumokat,
valamint a rendszeres találkozókat az egyes bankok hely-
zetének megvizsgálása céljából, szükség szerint beleértve
a közös stressz próbákat és helyszíni ellenõrzéseket.

D: Strukturális reformok
További, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát javító

lépések megtétele, és a „Nyugdíj és idõskor” kerekasztal
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szakértõi munkája alapján javaslatok megfogalmazása
a jövõben lehetséges lépésekre vonatkozóan.

A támogatás lebonyolítása során a következõ területe-
ken ellenõrzik a teljesítést:

Infláció
– Elõrehaladás az árstabilitás irányába, az infláció fo-

kozatos csökkentése a hatóságok által középtávra megha-
tározott célszintre.

Strukturális reformok
– A Lisszaboni Stratégia keretében a Nemzeti Lissza-

boni Akcióprogram értékelésével kapcsolatban tett tanácsi
ajánlások végrehajtása.

2. számú melléklet

MONITORING ÉS JELENTÉSI RENDSZER

A közösségi támogatás lebonyolítása során az illetékes
hatóságoknak a következõ mutatókat és beszámolókat kell
a Bizottság rendelkezésére bocsátani havi, negyedévi vagy
éves rendszerességgel:

1. Költségvetési fejlemények monitoringja
– Rendszeres (havonkénti) beszámoló a költségvetés

végrehajtásáról, amely lefedi a teljes központi költségve-
tést (központi kormányzat, társadalombiztosítási alapok és
elkülönített állami pénzalapok), tekintettel az IMF készen-
léti hitelrõl kötött megállapodásban a központi kormány-
zat 2008. december és 2009. szeptember közötti idõszakra
kijelölt kumulatív negyedéves elsõdleges egyenlegcélja
elérése irányába tett elõrehaladás értékelésére is.

– Rendszeres negyedéves beszámolók az államadósság
alakulásáról.

2. A pénzügyi szektor fejleményeinek monitoringja
– Rendszeres negyedévenkénti beszámoló a pénzügyi

stabilitási mutatók alakulásáról.
– A bankok külsõ finanszírozásának alakulásáról szóló

áttekintõ adatok rendszeres, hetenkénti jelentése a Bizott-
ság számára.

3. Jelentés az infláció és a devizatartalékok alakulá-
sáról

– Rendszeres, negyedévenkénti inflációs jelentés, kü-
lönös tekintettel az inflációt meghatározó tényezõk alaku-
lására (árfolyam, hatósági árak és adók, bérnövekedés…)
és az inflációnak a hatóságok által középtávra meghatáro-
zott célértéktõl való eltérését magyarázó okokra.

– Kéthetenkénti MNB beszámolók a Bizottságnak a
devizatartalékok alakulásáról, valamint havi adatok és ne-
gyedévenkénti beszámolók a külföldi pénzáramlásról,
beleértve a várható fejleményeket is 12 hónapra elõre.
A Bizottság azonnali értesítése szükséges a tartalékok hir-
telen csökkenése esetén, illetve ha a devizatartalékok […]
milliárd eurós szint alá esnek.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 16. pontjában
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatály-
balépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs minisz-
ter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlöny-
ben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs minisz-
ter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
283/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete

egyes egészségbiztosítású tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésé-
rõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés
a) és b) pontjában, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) be-
kezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Al-
kotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított fel-
adatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Kr.) 23. §-a a következõ új (11) és (12) bekezdéssel
egészül ki:

„(11) Amennyiben a biztosított esetében egy fogorvosi
szolgálat, illetve szakrendelés egy napon több beavatko-
zást végez, a legmagasabb minimumidejû beavatkozáson
kívüli beavatkozások minimumideje 10%-kal csökkentve
kerül figyelembevételre a (9) és (10) bekezdés alkalmazá-
sánál.

(12) Az egyetemre szakképzésre bejelentkezett szak-
fogorvos-jelölt az egyetem által szakképzésre kijelölt fog-
orvosi szolgálatban, illetve szakrendelésen történõ alkal-
mazása esetén a havi teljesítmény-elszámolás jelöltenként
50%-kal növelt havi rendelési idõ figyelembevételével
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történik. Szolgálatonként, illetve szakrendelésenként leg-
feljebb két szakfogorvos-jelölt vehetõ figyelembe azzal,
hogy egy jelölt egyidejûleg egy szolgálatban, illetve szak-
rendelésen, a praxist ellátó fogszakorvos felügyeletével
folytathat elszámolható tevékenységet. A növelt rendelési
idõ elsõ alkalommal a szakfogorvos-jelölt alkalmazásának
finanszírozóhoz történõ bejelentését követõ hónap teljesít-
ményének elszámolásakor vehetõ figyelembe. A szakfog-
orvos-jelölt után az adott szakképzésre jelentkezést köve-
tõen – az egyetem igazolása alapján – legfeljebb 48 hóna-
pig lehet a növelt rendelési idõt figyelembe venni.”

2. §

A Kr. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Amennyiben a teljesített szolgáltatás jelentésére
finanszírozási eljárásrend van érvényben, a szolgáltató a
teljesítmény-jelentése során ennek alapján jelentheti a tel-
jesítményét.”

3. §

(1) A Kr. 27. § (1) bekezdés harmadik mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Az aktív fekvõbeteg-szakellátás tekintetében a szülés
mint esemény, az újszülöttek elsõ ellátási eseménye
és a boncolások kivételével a teljesítményvolument
– a 27/A. §-ban foglaltak figyelembevételével – szolgál-
tatónként havi bontásban kell meghatározni.”

(2) A Kr. 27. § (18) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(18) Az (1) bekezdés alkalmazásában újszülött elsõ el-
látási eseményének minõsül a komplikációmentes 2499 g
születési súly feletti újszülöttek ellátása, továbbá minden
újszülött esetében az elsõ ellátási eseményért járó súly-
szám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g
születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható.”

4. §

A Kr. 29. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerzõdésében
az – Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg
kell határozni:]

„f) a 13. számú mellékletben, valamint a külön jogsza-
bály alapján az egészségügyi miniszter tájékoztatójában
megjelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó
rendelési helyeket és rendelési idõket;”

5. §

(1) A Kr. 6/B. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) A Kr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

(3) A Kr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-
mú melléklete lép.

(4) A Kr. 29. számú melléklete e rendelet 4. számú mel-
léklete szerint módosul.

6. §

(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A rendeltetésszerû használat során a külön jogszabály-
ban foglalt kötelezõ jótállási idõtartamon túl, a kihordási
idõn belül meghibásodott gyógyászati segédeszközök javí-
tási díjához nyújtott támogatás]

„a) mértéke támogatott termék esetében
aa) azonos az adott termék árához nyújtott, a javítás ide-

jén érvényes támogatás mértékével, ha a termék százalé-
kos támogatásban részesül,

ab) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére
vonatkozó, a javítás idején érvényes százalékos támogatás
mértékével, ha a termék meghatározott (fix) támogatásban
részesül,
de legfeljebb a javítás idõpontjában az adott gyógyászati
segédeszközre meghatározott támogatási érték 60%-ának
megfelelõ összeg,

b) mértéke a javítás idõpontjában már nem, de kiváltás-
kor támogatott termék esetében

ba) azonos az adott termék árához a társadalombiztosí-
tási támogatás megszûnését közvetlenül megelõzõ napon
nyújtott támogatás mértékével, ha a termék százalékos tá-
mogatásban részesült,

bb) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére
a javíttatott eszköz társadalombiztosítási támogatása meg-
szûnését közvetlenül megelõzõ napon nyújtott százalékos
támogatás mértékével, ha a termék eredetileg fix támoga-
tásban részesült,
de legfeljebb az adott gyógyászati segédeszközre megha-
tározott legutolsó támogatási érték 60%-ának megfelelõ
összeg, a külön jogszabály szerinti egyedi méretvétel alap-
ján készített eszköz javítási díja legfeljebb az adott eszköz
árához a társadalombiztosítási támogatása megszûnését
közvetlenül megelõzõ napon nyújtott társadalombiztosí-
tási támogatás összegének megfelelõ összeg lehet,”
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(2) A Vhr. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén a biztosított
részére a javított eszközzel azonos rendeltetésû eszközcso-
portba tartozó új terméket rendelni nem lehet, kivéve a ki-
hordási idõn belüli felírhatóság szabályaival azonos eset-
ben. Ha a kihordási idõ leteltét követõen az eszközzel azo-
nos rendeltetésû eszközcsoportba tartozó új terméket ren-
deltek, a (2) bekezdésben foglalt javítási díjhoz nyújtott tá-
mogatás nem vehetõ igénybe.”

7. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdések-
rõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 19. §

a) (4) bekezdésében a „2008. december 31-ig” szöveg-
rész helyébe „határozatlan ideig”,

b) (9) bekezdésében a „2008. december 31-éig” szöveg-
rész helyébe a „2009. december 31-éig”
szöveg lép.

8. §

(1) Ez a rendelet a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 5. § (4) bekezdése 2008. decem-
ber 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 6. §-a 2008. december 15-én lép hatályba.

(4) E rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése 2009. január
1-jén lép hatályba.

(5) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrende-
letek módosításáról szóló 193/2008. (VII. 31.) Korm. ren-
delet 3. § (2) bekezdése nem lép hatályba.

(6) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrende-
letek módosításáról szóló 193/2008. (VII. 31.) Korm. ren-
delet 10. §

a) (6) bekezdésében az „a 2008. december 31-ig esedé-
kes kifizetésekig”,

b) (7) bekezdésében az „a 2008. december 31-ig esedé-
kes kifizetésekig”
szövegrész hatályát veszti.

(7) Az egyes kormány- és miniszteri szintû jogszabá-
lyok és jogszabályi rendelkezések technikai dereguláció-
járól szóló 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) be-
kezdés 5. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[Hatályát veszti]
„5. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdések-

rõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 6–18. §-a, 19. §
(5)–(7) bekezdése, 2. számú melléklete,”

(8) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrende-
letek módosításáról szóló 193/2008. (VII. 31.) Korm. ren-
delet 10. § (9) bekezdése hatályát veszti.

(9) E rendelet 2009. január 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/B. számú melléklet „Fogorvosi ambuláns
napló” táblázatában

a) a „Vizitdíj” és
b) a „Vizitdíj fizetésének módja”

szövegrész és oszlop hatályát veszti.

2. A Kr. 6/B. számú melléklet „Havi jelentés a fogászati
rendelés teljesítményeirõl” alcímében a 24–26 sorok szá-
mozása 22–24-re módosul.

2. számú melléklet
a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„13. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás rendelési ideje
megyénként

Megye/fõváros
Rendelési idõ

óra/hét

Budapest 180
Baranya megye 130
Bács-Kiskun megye 105
Békés megye 85
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 120
Csongrád megye 90
Fejér megye 90
Gyõr-Moson-Sopron megye 95
Hajdú-Bihar megye 120
Heves megye 85
Jász-Nagykun-Szolnok megye 110
Komárom-Esztergom megye 100
Nógrád megye 75
Pest megye 195
Somogy megye 85
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 150
Tolna megye 60
Vas megye 70
Veszprém megye 135
Zala megye 110”
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3. számú melléklet
a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„16. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Havi betegszállítási teljesítményjelentés adattartama

Betegszállítási jelentés

1. Jelentési idõszak
2. Megye kódja
3. Betegszállító szolgáltató kódja
4. Betegszállító állomás azonosító kódja
5. Betegszállítási adatlap sorszáma
6. Szállítás típusa
7. Betegszállítási eset típusa
8. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele vagy

egyéb azonosítója
9. Térítési kategória

10. Betegszállító jármû forgalmi rendszáma
11. Esemény dátuma
12. Betegfelvétel ideje

13. Betegátadás ideje
14. Km-óra állása beteg felvételekor
15. Km-óra állása beteg átadásakor
16. Hasznos km száma
17. A kapcsolt betegszállításért járó többlet km
18. Kíséret típusának jele
19. Megrendelõ orvos kódja
20. Kísérõ azonosítója, TAJ
21. A szállítás indokául szolgáló BNO
22. Betegfelvevõ egészségügyi intézmény kódja
23. Betegátadó egészségügyi intézmény kódja
24. Betegfelvétel helye (közig. kódja)
25. Betegátadás helye (közig. kódja)

Dátum: ................ év .............................. hó ........... nap

.................................
szolgáltató

Beküldendõ minden hónap 10-éig, a területileg illetékes
regionális egészségbiztosítási pénztárhoz.”
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4. számú melléklet a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 29. számú mellékletében az FA 002, FA 013, FA 014, FA 016, FA 010, FA 018, FA 019, FA 220 és FA 221 kód a
„+” jelöléssel egészül ki.

2. A Kr. 29. számú mellékletében a TA 170 és TA 183 kód a „++” jelöléssel egészül ki.

3. A Kr. 29. számú mellékletében a TA 120 és TA 121 kód a „+++” jelöléssel egészül ki.

4. A Kr. 29. számú melléklet „II. Prevenció” részében

a) a

„TA 169 Egyéni megelõzõ tanácsadás 7”

szövegrész helyébe a

„TA 169 Egyéni megelõzõ tanácsadás 5”

szöveg,

b) a

„TA 185 Fogorvosi szûrõvizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú,
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõknél)

10”

szövegrész helyébe a

„TA 185 Fogorvosi szûrõvizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú,
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõknél)

5”

szöveg
lép.



5. A Kr. 29. számú melléklet „IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat” része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat
TA 187 Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül 5
TA 188 Helyi fluoridálás, segédeszközzel 10
TA 189 Helyfenntartó behelyezése 25
TA 190 Barázdazárás 10
TA 192 Traumásan sérült fog ellátása 15
TA 193 Ideiglenes gyökértömés készítése 10
TA 194 Pulpotómia 10
FA 195 Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása 5
TA 197 Tejfogtömés – egy felszínen 10
TA 198 Tejfogtömés – több felszínen 15
FA 200 Dentíciós panaszok ellátása 5”

6. A Kr. 29. számú melléklet „Megjegyzések, rövidítések” része az „A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerzõdés
alapján számolható el.” sort követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A „+” jelöléssel ellátott kódok minimumideje nem kerül figyelembe vételre, ha egyéb beavatkozási kód is elszámolásra
kerül az adott biztosított esetében. Amennyiben egy biztosított esetében kizárólag „+” jelölésû kódot jelentenek, akkor
csak a legmagasabb minimumidejû kód ideje kerül figyelembe vételre.
A „++” jelölésû kód esetében a beavatkozásra fordítandó minimumidõ nem biztosítottanként kerül felszámításra, hanem
az adott csoportra vonatkozik.
A „+++” jelölésû kód több fogon történõ elszámolásakor a minimumidõ csak egyszer kerül figyelembe vételre.”

20516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/169. szám

A Kormány
284/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete

egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását
érintõ kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény 207. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pont-
jában megállapított feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

(1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 32/A. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyben a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés jelölést
kapja:

„(2) A honvédelmi miniszter az (1) bekezdésben meg-
határozott feladatkörében eljárva gyakorolja mindazokat a

hatásköröket, amelyeket a Hvt. a honvédelemért felelõs
miniszter hatáskörébe utal.”

(2) Az R. 32/C. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A honvédelmi miniszter a honvédelemért való felelõs-
sége körében elõkészíti különösen)

„c) a rendkívüli állapot, a szükségállapot, az Alkotmány
19/E. §-a szerinti eset, a veszélyhelyzet és a megelõzõ vé-
delmi helyzet idején alkalmazandó részletes szabályokról
szóló, az Alkotmány 19/D. §-ában, 19/E. § (3) bekezdésé-
ben és 35. § (3) bekezdésében meghatározott törvények
tervezeteit.”

(3) Az R. 32/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi miniszter a honvédelemért való fele-
lõssége körében a feladatkörrel rendelkezõ miniszterekkel
közösen elõkészíti a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a
veszélyhelyzet és a megelõzõ védelmi helyzet kihirdetése-
kor, illetve az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset bekövet-
keztekor bevezetendõ intézkedések tervezeteit.”

(4) Az R. a következõ új 32/E. §-sal egészül ki:
„32/E. § A honvédelmi miniszter megnevezésének rövi-

dítéseként a „HM” megjelölést kell alkalmazni.”

(5) Az R. 32/B. § b)–e) pontja, valamint 32/C. § (1) be-
kezdés a)–b) pontja hatályát veszti.



2. §

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ új
7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az
„EüM” megjelölést kell alkalmazni.”

3. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet a következõ új 16/B. §-sal egészül ki:

„16/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az
„FVM” megjelölést kell alkalmazni.”

4. §

Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a követ-
kezõ új 14/C. §-sal egészül ki:

„14/C. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az
„IRM” megjelölést kell alkalmazni.”

5. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a kö-
vetkezõ új 6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a
„KvVM” megjelölést kell alkalmazni.”

6. §

A külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ új
4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a
„KüM” megjelölést kell alkalmazni.”

7. §

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ
új 7/C. §-sal egészül ki:

„7/C. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az
„OKM” megjelölést kell alkalmazni.”

8. §

A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ új
6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a
„PM” megjelölést kell alkalmazni.”

9. §

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a követ-
kezõ új 16/B. §-sal egészül ki:

„16/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az
„SZMM” megjelölést kell alkalmazni.”

10. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 177/2007.
(VII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a a következõ új (7) bekez-
déssel egészül ki:

„(7) A miniszter megnevezésének rövidítéseként a
„PTNM” megjelölést kell alkalmazni.”

11. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet a kö-
vetkezõ új 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a
„MeHVM” megjelölést kell alkalmazni.”

12. §

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm.
rendelet a következõ új 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a
„KFTNM” megjelölést kell alkalmazni.”

13. §

Az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a következõ új
13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az
„ÖM” megjelölést kell alkalmazni.”
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14. §

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet a következõ új 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként a
„KHEM” megjelölést kell alkalmazni.”

15. §

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a kö-
vetkezõ új 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A miniszter megnevezésének rövidítéseként az
„NFGM” megjelölést kell alkalmazni.”

16. §

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, és az azt
követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
285/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete

egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását
érintõ kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ új (2)–(3) bekez-
déssel egészül ki, egyben a § jelenlegi szövege az (1) be-
kezdés jelölést kapja:

„(2) A miniszter – a közlekedési, hírközlési és energia-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörébe utalt ügyek kivéte-
lével – a Kormány elektronikus hírközlésért felelõs tagja.

(3) A miniszter a (2) bekezdésben meghatározott fel-
adatkörében eljárva együttmûködik a közlekedési, hírköz-
lési és energiaügyi miniszterrel.”

(2) Az R. 3. § a) pontja a következõ új ae) alponttal egé-
szül ki:

(A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolá-
sáért való felelõssége körében elõkészíti különösen)

„ae) az elektronikus információszabadságról szóló”
(jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy
kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri ren-
deletet ad ki.)

(3) Az R. 3. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyben a § a következõ új h) ponttal egészül ki

(A miniszter)
„g) az informatikáért való felelõssége körében elõkészí-

ti különösen az informatikáról, az elektronikus kereske-
delmi szolgáltatásokról, valamint az információs társada-
lommal összefüggõ szolgáltatásokról szóló,

h) az elektronikus hírközlésért való felelõssége köré-
ben – a digitális mûsorterjesztésre való átállás kivételé-
vel – elõkészíti az elektronikus hírközlésrõl szóló”
(jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy
kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri ren-
deletet ad ki.)

(4) Az R. a következõ új 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § A miniszter az elektronikus hírközlésért való

felelõssége körében ellátja a nem polgári célú frekvencia-
gazdálkodásért felelõs miniszternek címzett hatáskörö-
ket.”

2. §

(1) A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következõ új (2) be-
kezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi szövege az
(1) bekezdés jelölést kapja:

„(2) A miniszter – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszterrel együttmûködve – ellátja az elektronikus hírköz-
lésért felelõs miniszternek az elektronikus hírközlésrõl
szóló 2003. évi C. törvény 9. § (1) és (6) bekezdésében,
14. § (2)–(3) és (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés
d) pontjában, (3)–(4) bekezdésében, 16. § b) pontjában,
17. § (1) bekezdésében, valamint 122. § (2) és (7) bekezdé-
sében meghatározott hatásköreit, továbbá mûködteti az
Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszát.”

(2) Hatályát veszti az R2. e rendelet kihirdetésekor hatá-
lyos 1. § d) pontja, valamint 3. § (4) bekezdése.

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba, és
az azt követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az egységes digitális rádiótávközlõ
rendszer létrehozásával és mûködtetésével kapcsolatos
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feladatokkal megbízott kormánybiztos feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet.

(3) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskö-
rérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) be-
kezdés a) pontjában az „a közigazgatási informatikáért fe-
lelõs” az „az infokommunikációért felelõs” szöveg lép.

(4) A központi elektronikus szolgáltató rendszerrõl
szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. számú mel-
léklet 4.2. pontjában az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szövegrész helyébe az „az infokommuniká-
cióért felelõs kormánybiztos” szöveg lép, valamint a pont
negyedik és ötödik mondata hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
286/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás

és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhaszná-
lás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) és c), valamint l)–m)
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„a) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelen-

tett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ sze-
mélyek közössége;”

„c) havi jövedelem:
ca) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, il-

letve õstermelõi tevékenységbõl (a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem be-
nyújtását megelõzõ hónapban megszerzett jövedelem,

cb) nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállal-
kozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtá-
sát közvetlenül megelõzõ tizenkét hónapban szerzett jöve-
delem egyhavi átlaga, azzal, hogy a vállalkozásból szár-

mazó jövedelem számításánál azon hónapok esetében,
amelyek adóbevallással már lezárt idõszakra esnek, a jöve-
delmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegében kell beszámítani;”

„l) jogosultsági idõszak: a 2009. január 1-je és decem-
ber 31-e közötti idõszak;

m) elszámolási idõszak: havonta elszámolási céllal
végzett fogyasztás-megállapítás (leolvasás) esetén a 2008.
december 31-én vagy azt közvetlenül megelõzõen történõ
leolvasástól a 2009. december 31-én történõ vagy az azt
követõ elsõ leolvasás közötti idõszak; évente egyszer vég-
zett elszámolási célú fogyasztás-megállapítás (leolvasás)
esetén az évente elvégzett leolvasási idõpontok közötti
idõszak;”

2. §

Az R. 2. § (6) bekezdése a következõ mondattal egészül
ki:

„A társasház nem lakás céljára szolgáló közös helyisé-
geinek fûtésére támogatás nem vehetõ igénybe.”

3. §

Az R. 2/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2/A. § (1) A támogatásra való jogosultság nem szûnik

meg, ha a fogyasztó, illetve a szolgáltatás díját díjszétosz-
tás nélkül fizetõ társasház esetén a közös képviselõ a ko-
rábbi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerzõdésének fel-
mondását követõen ugyanazon fogyasztási helyre másik
szolgáltatóval szerzõdést köt (a továbbiakban: szolgál-
tató-váltás).

(2) Gázszolgáltatás igénybevétele körében bekövetke-
zett szolgáltató-váltás esetén a korábbi szolgáltató a fo-
gyasztóval történõ elszámolás keretében kibocsátott vég-
számlához igazolást állít ki a fogyasztó által a szolgáltatás
megszûnésének idõpontjáig felhasznált azon hõmennyi-
ségrõl, amelyre a jogosultsági idõszakban támogatást
érvényesített.

(3) A szolgáltatót váltó fogyasztónak az új szolgáltató-
val háztartási (lakossági) árszabással gázfogyasztásra, il-
letve távhõfelhasználásra kötött, érvényes szerzõdésének
másolatát – a szerzõdésben a szolgáltatás igénybevételé-
nek kezdõ idõpontjaként rögzített idõponttól számított
15 napon belül – a fogyasztó, illetve a közös képviselõ
megküldi az Igazgatóságnak. A szerzõdés másolatához
gázfogyasztás esetén csatolni kell a korábbi szolgáltató
(2) bekezdés szerinti igazolását.

(4) Amennyiben a fogyasztó, illetve a közös képviselõ a
(3) bekezdésben meghatározott határidõn belül az új szol-
gáltatóval kötött szerzõdés másolatát megküldi az Igazga-
tóságnak, a fogyasztót a támogatás folyamatosan meg-
illeti.
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(5) Az új szolgáltatóval kötött szerzõdés megküldésére
a (3) bekezdésben meghatározott határidõ elmulasztása
esetén a fogyasztót a támogatás a szerzõdés megküldése
hónapjának utolsó napjáig, de legkésõbb a jogosultsági
idõszak végéig nem illeti meg.

(6) Gázszolgáltatás igénybevétele körében bekövetke-
zett szolgáltató-váltás esetén az Igazgatóság a fogyasztó
támogatásának az új szolgáltatónál történõ érvényesítésé-
rõl rendelkezõ határozatban meghatározza azt a hõ-
mennyiséget is, amelyre a jogosultsági idõszakban még tá-
mogatás érvényesíthetõ. Az Igazgatóság a támogatás érvé-
nyesítésére határozatában feljogosított új szolgáltatót a
6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkalmazásával
értesíti.”

4. §

(1) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti értesítés hiá-
nyos vagy hibás adatokat tartalmaz, az Igazgatóság a szol-
gáltató felhívására – a bonyolultabb megítélésû ügyekben,
így különösen, ha a hiányos vagy hibás adatok a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 55/D. § (2) bekezdés
d) pontjában foglalt adatkörbe tartoznak, a szolgáltatóval,
illetõleg a fogyasztóval vagy a közös képviselõvel lefoly-
tatott adategyeztetést követõen – soron kívül gondoskodik
az adatok helyesbítésérõl, illetve pótlásáról.”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) Az 1. § i) pont ia) alpontja szerinti fogyasztó a szol-
gáltatási szerzõdés megszûnését – kivéve, ha a szolgáltatá-
si szerzõdés a 2/A. §-ban foglaltak szerinti szolgáltató-vál-
tás miatt kerül felmondásra – a megszûnést követõ 15 na-
pon belül köteles az Igazgatóságnak bejelenteni.

(6) A támogatásban részesülõ fogyasztó halálát a vele
egy háztartásban élõ személynek a halál bekövetkeztének
napját követõ 15 napon belül be kell jelentenie az Igazga-
tóságnak.”

5. §

Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Ha a fogyasztó a támogatást jogosulatlanul vette
igénybe, az Igazgatóság a támogatást határozatban meg-
szünteti, melyrõl a szolgáltatót a határozat jogerõre emel-
kedését követõen értesíti, és a fogyasztót kötelezi a támo-
gatásnak a 9. § (1) bekezdése szerinti elõirányzat javára
történõ visszafizetésére. A támogatás visszakövetelésérõl
az Igazgatóság a 9. § (2) bekezdése szerinti közremûködõt
– a közremûködõ által meghatározott formátumban – érte-
síti. Az Igazgatóság a szolgáltató adatszolgáltatása alapján

meghatározza a visszafizetendõ támogatás összegét. Ha a
támogatás jogosulatlan igénybevételére a fogyasztónak
felróható okból került sor, az Igazgatóság a támogatásnak
a határozathozatal napján érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresével megemelt összegben történõ visszafizetésé-
rõl határozatban rendelkezik.”

6. §

Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A támogatás, valamint a 10/A. § szerinti távhõ-
díj-juttatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság 2009.
évi költségvetésérõl szóló törvényben a minisztérium feje-
zetében tervezett, „Hozzájárulás a lakossági energiakölt-
ségekhez” elnevezésû elõirányzat biztosítja. Az elõirány-
zat felhasználására az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet-
ben foglaltakat az e rendelet szerinti kiegészítésekkel kell
alkalmazni.”

7. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„A szolgáltató az igénylés megalapozása érdekében a
támogatással és a távhõdíj-juttatással kapcsolatos, az Szt.
55/D. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt adatkörbe tarto-
zó adatokról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.”

(2) Az R. 10. § (3) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„Ha a kimutatásban szereplõ támogatás és az elõirány-
zat részére visszatérítendõ támogatás összegének figye-
lembevételével visszafizetési kötelezettség keletkezik, ak-
kor a szolgáltatónak a visszatérítésrõl a (2) bekezdés sze-
rinti igénylés elektronikus formában való beküldését kö-
vetõ 14 napon belül kell gondoskodnia.”

(3) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A szolgáltatónak a neki felróható okból jogosulat-
lanul elszámolt, illetve analitikus kimutatással nem igazol-
ható igény alapján kifizetett összeget az elszámolás napján
érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben a 9. §
(1) bekezdése szerinti elõirányzat javára – a jogosulatlan
igénybevételrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított
14 napon belül – kell visszatérítenie.”

8. §

Az R. 10/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10/A. (1) A távhõszolgáltatást háztartási célra igénybe

vevõ, energiafelhasználási támogatásra nem jogosult fo-
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gyasztót – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a
jogosultsági idõszak január 1-jétõl március 31-ig, valamint
október 1-jétõl december 31-ig terjedõ idõtartamában
(a továbbiakban: fûtési idõszak) elfogyasztott hõmennyi-
ség tekintetében havonta 1150 Ft összegû távhõdíj-juttatás
illeti meg.

(2) A fûtési idõszakra esõ naptári hónapokban a távhõ-
díj-juttatás azt a fogyasztót illeti meg, aki a távhõszolgálta-
tást a tárgyhónap elsõ napján igénybe veszi.

(3) A távhõdíj-juttatást a szolgáltató az általa vagy meg-
bízottja által kiállított számlában (részszámlában) havon-
ta, illetõleg a számla-kibocsátási gyakorisághoz igazo-
dóan, külön soron, a számlán feltüntetett hõmennyiség
díjának a juttatással való csökkentése révén érvényesíti.

(4) Amennyiben a számlán feltüntetett hõmennyiség
díja az (1) bekezdés szerinti összeget nem éri el, a távhõ-
díj-juttatást a számlán feltüntetett hõmennyiség díjával
megegyezõ összegben kell érvényesíteni.

(5) A távhõdíj-juttatásra a távhõszolgáltatás díját díj-
szétosztás nélkül fizetõ társasház lakójaként jogosult fo-
gyasztó esetében a szolgáltató a távhõdíj-juttatást a társas-
ház részére kiállított számlában (részszámlában) érvénye-
síti. A távhõszolgáltatás költségének megfizetése során a
távhõdíj-juttatásra jogosult fogyasztóra jutó összeget a
közös képviselõ a juttatás beszámításával állapítja meg.

(6) A távhõszolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizetõ
társasházban távhõdíj-juttatásra jogosult fogyasztók szá-
ma szolgáltató általi megállapításának elõsegítésére a kö-
zös képviselõ – a szolgáltató kezdeményezésére – tájékoz-
tatja a szolgáltatót a társasház lakásainak számáról.”

9. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2008. november 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban
lévõ ügyekre az R. 2008. november 29-én hatályos rendel-
kezéseit kell alkalmazni.

(4) Az R. 2008. november 29-én hatályos rendelkezései
alapján 2008. december 31-ig járó energiafelhasználási tá-
mogatás megállapítására e rendelet hatálybalépését köve-
tõen kérelmet nem lehet benyújtani.

(5) Az R. 2008. november 29-én hatályos rendelkezései
alapján járó, illetve megállapított energiafelhasználási tá-
mogatás érvényesítésére és elszámolására az R. 2008. no-
vember 29-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az R. 2008. november 29-én hatályos rendelkezései
alapján 2008. december 31-ig járó távhõdíj-juttatás érvé-
nyesítésére és elszámolására az R. 2008. november 29-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Az R. 2008. november 29-én hatályos rendelkezései
szerint 2008. november 30-án energiafelhasználási támo-
gatásban részesülõ fogyasztók részére a 2009. évi energia-
felhasználási támogatás igénylésére szolgáló igénylõlapot
a Magyar Államkincstár 2008. december 15-ig eljuttatja.

(8) Ha a fogyasztó a kérelmet 2009. január 31-ig be-
nyújtja, a jogosultsági feltételek fennállása esetén számára
a 2009. évi energiafelhasználási támogatás 2009. január
1-jétõl kerül megállapításra.

11. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 7. § (5) bekezdésében az „ismételt és” szövegrész,

valamint
b) 11. § (3)–(6) bekezdése

hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. § b) pontjának a jövedelemnek nem minõsülõ ellá-

tásokat felsoroló része 4. pontjában a „nyugdíj” szöveg-
rész helyébe a „nyugdíj és a szépkorúak jubileumi
juttatása” szöveg,

b) 2. § (8) bekezdésében a „felbontásra” szövegrész he-
lyébe a „felmondásra” szöveg
lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Melléklet a 286/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Igénylõlap a 2009. évi energiafelhasználási támogatás megállapításához

A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelõ választ X-szel kell jelölni. Ha Ön a lakóingatlanában több ener-
giafajtát – például gázt és távhõt is – használ, egy igénylõlap kitöltésével mindkét támogatást igényelheti.

1. Az igénylõ (a számlatulajdonos vagy a távhõ-szolgáltatási díj fizetésére kötelezett) személyes adatai:

Családi és utóneve: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési hely: ...................................................................................................................................................................
Születési idõ (év, hó, nap): ................................................................................................................................................
Lakcíme: irányítószám ................................................................................................ település.....................

...................................................... utca/út/tér .................. házszám ................. lépcsõház ............... emelet, ajtó
*Telefon: .................................................. e-mail cím: ....................................................................

* A telefonszám és e-mail cím megadása nem kötelezõ.

2. Az igénylõ és a vele együtt élõ személyek adatai és jövedelme:

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylõt és minden olyan személyt, aki a kérelmezõvel közös bejelentett lakcímen la-
kik. A jövedelemre vonatkozó oszlopot csak azon személyek vonatkozásában kell kitölteni, akik jövedelemmel rendel-
keznek. A táblázat rá vonatkozó sorát – a beírt adatok valódiságának igazolására – minden nagykorú személynek aláírá-
sával kell ellátnia; kiskorú, illetve cselekvõképtelen személyek esetén a szülõ, a gyám, illetve a gondnok aláírása
szükséges.

* Ha nem rendelkezik adóazonosító jellel, akkor ezt a tényt a táblázatba írt „NINCS” szóval kell feltüntetni.
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Név
Születési id

/év, hó, nap/ 
Adóazonosító jel * 

Havi nettó 

jövedelem 

(Ft)

Aláírás

      

      

      

      

      

      

      



3. Kijelentem, hogy az igénylõlap benyújtásának idõpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között
van olyan személy:

– aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegû családi pótlékot folyósíta-
nak, ha igen, akkor e személyek száma ............ fõ

– aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek száma ......... fõ
– aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma ....... fõ
– aki nagycsaládosnak minõsül igen nem

4. Szolgáltatásra vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje X-szel, hogy milyen szolgáltatásra tekintettel kéri a támogatás megállapítását:
gázszolgáltatás távhõ- vagy hõszolgáltatás.

Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, gázszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a következõ
adatokat:

A gázszolgáltató megnevezése: ........................................................................................................................................
Ügyfélazonosító száma vagy a hivatkozási szám: ............................................................................................................
Fogyasztási hely azonosító száma vagy a szerzõdés száma: .............................................................................................
A gázmérõ gyári száma: ....................................................................................................................................................

Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, hõ- vagy távhõszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a
következõ adatokat:

A hõ- vagy távhõszolgáltató megnevezése: ......................................................................................................................
Ügyfél azonosító szám: .....................................................................................................................................................
Hõvételezési hely azonosító: .............................................................................................................................................
A mérõ azonosító száma/hõközpont azonosító száma: .....................................................................................................

A fenti részen csak azon adatokat kell feltüntetni, amelyek a számlán szerepelnek. Azon igénylõknek, akik a szolgálta-
tó részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasházban laknak (vagyis nevükre a szolgáltató nem állít ki számlát), a közös
képviselõ nyilatkozatát csatolniuk kell!

A kérelemhez mellékelni kell:
– a kérelem benyújtásának hónapjában – amennyiben az még nem került kibocsátásra, a kérelem benyújtását megelõ-

zõ hónapban (elszámolási idõszakban) kiállított gáz-, illetve távhõ-szolgáltatási számla (részszámla) másolatát,
– közös mérõvel rendelkezõ társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevõ fogyasztó, valamint a távhõszol-

gáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasház esetén a közös képviselõnek a lakossági vezetékes
gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 4. §-ának (5) bekez-
dése szerinti nyilatkozatát, továbbá a társasház részére a kérelem benyújtásának hónapjában – amennyiben az még nem
került kibocsátásra, a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban – (nem havonkénti számlázás esetén a kérelem
benyújtását megelõzõ fogyasztási idõszakban) kiállított gáz-, illetve távhõ-szolgáltatási számla másolatát,

– a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztási hely esetén a szerzõdés másolatát,
– amennyiben a 2009. évi jogosultsági idõszakban már részesült támogatásban, vagy háztartásának tagja a jogosult-

ság megállapítása során beszámításra került, az azonos jogosultsági idõszakra benyújtott új kérelem esetén a szolgáltató
igazolását a támogatás megszûnésének tényérõl.

5. Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatósága, illetõleg az állami adóható-
ság – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55/D. §-ában foglaltak alapján – a tá-
mogatásra való jogosultság fennállásának ellenõrzésére jogosult.

Tudomásul veszem, hogy az ellenõrzés során az Igazgatósággal köteles vagyok együttmûködni, adatszolgáltatási, il-
letve megjelenési kötelezettségemnek eleget tenni, továbbá hogy a jogosultság kezdetétõl számított két évig köteles va-
gyok megõrizni a kérelmemben foglaltakat megalapozó iratokat.

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatási szerzõdés megszûnését a megszûnést követõ 15 napon belül köteles vagyok a
Magyar Államkincstár támogatást megállapító Regionális Igazgatóságának bejelenteni.
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Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten vagyok köteles egy összegben
visszafizetni.

Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élõ személy más lakóingatlanra támogatást nem vesz(ek) igénybe.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

............................................................
(az igénylõ aláírása)

TÁJÉKOZTATÓ a 2009. évi igénylõlap kitöltéséhez

A háztartási célú fogyasztásból adódó energiaköltségeik (gázfogyasztás, illetve hõ- és távhõfelhasználás) megfizeté-
séhez a 2009. évi jogosultsági idõszakban azok a háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek közössége) jogosultak támogatásra, akiknek az egy fogyasztási egységre jutó
havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj igénylõlap benyújtása idõpontjában érvényes legkisebb
összegének három és félszeresét.

A szociálisan rászorult fogyasztó, valamint háztartásának tagja egyidejûleg egy lakóingatlan tekintetében jogosult tá-
mogatásra, de azonos lakóingatlan esetében a támogatás fogyasztási helyenként igénybe vehetõ.

Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak – a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ – arányszámát
kell érteni, amely az alábbi:

– elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
– második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
– háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
– háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
– háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegû családi pótlékban vagy

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik háztartástagra tekintettel magasabb összegû családi pótlékot fo-
lyósítanak, akkor a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülál-
lóként nevelõ szülõ él, akkor a háztartásfogyasztási egysége szintén 0,2-vel növekszik.

Gyermekét egyedül nevelõ szülõnek minõsül, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, és nincs
élettársa.

Gyermek:
– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem

rendelkezõ, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek, illetve

– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek.

Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet úgy kell kiszámítani, hogy a háztartás összjövedelmét osztani kell a ház-
tartás tagjai fogyasztási egységének együttes összegével.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy jogosult a támogatásra, akkor azt az igénylõlap kitöltésével és aláírásával igényelheti. Az
igénylõlaphoz hozzáférhet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben,
illetõleg letöltheti a www.szmm.gov.hu, és a www.allamkincstar.gov.hu weblapokról.

A jövedelem összegét az igénylõlapon forintban kell feltüntetni.
Amennyiben jogosult a támogatásra, úgy az a kérelem benyújtását követõ hónap elsõ napjától – de legkorábban 2009.

január 1-jétõl – a 2009. december 31-éig terjedõ idõszakra kerül megállapításra.
Szolgáltatóváltás esetén a támogatásra való jogosultság nem szûnik meg, ilyenkor az új szolgáltatóval kötött, érvényes

szerzõdés másolatát kell beküldenie az Igazgatóság részére, a szerzõdésben a szolgáltatás igénybevételének kezdõ idõ-
pontjaként rögzített idõponttól számított 15 napon belül. A szerzõdéshez – gázfogyasztás esetén – csatolni kell a korábbi
szolgáltató által kiállított végszámlához kapcsolódó igazolást azon hõmennyiségrõl, amelyre a jogosultsági idõszakban
támogatást érvényesített.
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A támogatás a szolgáltató által kibocsátott számlában az Ön által felhasznált hõmennyiség után a jogszabályban meg-
határozott mértékig kerül jóváírásra.

A támogatott hõmennyiség szempontjából nagycsaládosnak minõsül, aki három vagy több gyermek után kap családi
pótlékot, vagy 1–2 gyermek után kap ugyan családi pótlékot, de a három vagy több gyermek után járó gyermekenkénti
összegben, mert további olyan gyermeke van, aki a családi pótlék összegének számításakor beszámít (például rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezõ felsõoktatási hallgató, vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermek, aki saját jogán jogosult a családi pótlékra).

Az igénylõlap elsõ része azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket minden kérelmezõnek ki kell töltenie, függetlenül
attól, hogy milyen támogatást igényel.

Kérelmezõ az a személy, aki a szolgáltatóval a háztartási (lakossági) árszabású szerzõdést megkötötte, tehát akinek a
nevére a szolgáltatási számla kiállításra kerül. Közös mérõvel rendelkezõ társasház esetében a kérelmezõ a gáz- vagy
távhõszolgáltatás díjának megfizetésére köteles személy, akit a közös képviselõ igazolásában megnevez.

Lakcím: az energiatámogatási igény benyújtását megelõzõen az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet igazoló, ér-
vényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely (együtt lakcím), több lakcím
esetén az, ahol az illetõ életvitelszerûen lakik.

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó – megszer-

zett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás-

ról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartás-

díj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelés-
bõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósí-
tott támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgálta-
tási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társada-
lombiztosítási járulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó jövedelmi
adatokat kell feltüntetni.

Havi jövedelem:
– havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve õstermelõi tevékenységbõl (a továbbiakban együtt: vállal-

kozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban megszerzett jövedelem,
– nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hó-

napját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga. Vállalkozásból származó jövedel-
mek esetén, azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idõszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétõl eltelt idõtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jöve-
delmet a vállalkozási tevékenység idõtartama alapján kell kiszámítani.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
– a kérelem benyújtását megelõzõen megszûnt havi rendszeres jövedelmet,
– a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszûnt.
A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetõ megszûntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az õstermelõi igazol-

ványt visszaadták vagy visszavonták, illetõleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékbõl.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni:
– a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési

támogatás,
– a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának

(4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
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– az anyasági támogatás,
– a tizenharmadik havi nyugdíj,
– a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
– a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
– annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben

foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,

– a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
– az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
– a szépkorúak jubileumi juttatása.
A lakásban együtt élõ személyek (a háztartástagok) jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.

Jellemzõ jövedelemtípusok:
Keresõtevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbõl származik,

például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
A gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó ellátások: terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj,

rehabilitációs járadék, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányásznyugdíj, a
korengedményes nyugdíj, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálati nyugdíj, elõnyugdíj,
a mezõgazdasági szövetkezeti járadék, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezõgazdasági szakszövetkezeti
tagok növelt összegû járadéka; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási já-
radéka, rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállásért pótlék, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, hadigondozotti pénzellátások.

A települési önkormányzat és a munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

Egyéb jövedelem különösen: például a táppénz, az ösztöndíj, nevelõszülõi díj, szociális gondozói díj, végkielégítés,
tõkejövedelem, étkezési hozzájárulás összege, ruházati hozzájárulás összege, üdülési csekk értéke, a munkáltató által fi-
zetett önkéntes kölcsönös biztosítópénztári hozzájárulás összege, a munkáltatói útiköltség-térítés összege továbbá a
cafetéria vagy a választható béren kívüli juttatás (VBKJ) rendszerben a munkáltató által biztosított természetbeni juttatá-
sok összege, valamint ingatlan eladásából vagy bérbeadásából származó jövedelem, alkalmi munkavállalói kiskönyvvel
szerzett jövedelem stb. Az egyes jövedelemtípusok (rendszeres és nem rendszeres) feltüntetésére vonatkozó részletes
Tájékoztató letölthetõ a www.szmm.gov.hu honlapról.

A kérelemben foglaltakat megalapozó iratokat a jogosult köteles a jogosultság kezdetétõl számított két évig
megõrizni.

A már támogatásban részesülõ fogyasztónak a szolgáltatási szerzõdés költözés vagy egyéb ok miatti megszûnését a
megszûnéstõl számított 15 napon belül be kell jelentenie a támogatást megállapító Igazgatóságnak.

Amennyiben a támogatásban részesülõ fogyasztó meghal, a vele egy háztartásban élõ személy köteles a halál bekövet-
keztének napját követõ 15 napon belül ezt a tényt a támogatást megállapító Igazgatóságnak bejelenteni.”
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A Kormány
287/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ

átvételérõl és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26–27. és
29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Kát. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A kötelezõ átvételi rendszerben az Értékesítõ jogo-
sult a Hivatal 6. § szerinti határozatában foglaltaknak meg-
felelõ mennyiségû villamos energiát a Befogadónak átad-
ni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint az Értékesí-
tõvel a villamos energia ellenértékét a külön jogszabály-
ban foglaltaknak megfelelõen a kötelezõ átvételi mérleg-
körben elszámolni. Az Értékesítõk a kötelezõ átvételi mér-
legkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös
gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából
összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt-
hetnek a kötelezõ átvételi mérlegkör felelõsével. A kötele-
zõ átvételi mérlegkör felelõse az Értékesítõk kezdeménye-
zésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapo-
dásban részes Értékesítõk maguk közül kijelölik az össze-
vont menetrendet adó Értékesítõt.”

(2) A Kát. rendelet 3. § (10)–(17) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a követ-
kezõ (18) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az e rendelet szerint elszámolható (elszámolási)
villamosenergia-mennyiség az erõmûegységnek a villa-
mosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott mó-
don kialakított elszámolási mérõhelyein mérési idõegysé-
genként mért, elõjelhelyesen és zónaidõnként összegzett
villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti
azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározás-
ra, de nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az
önfogyasztással csökkentett mértékét.

(11) Ha az Értékesítõ által a hálózatba betáplált villa-
mos energia mennyisége kevesebb, mint az onnan felhasz-
nált villamos energia, és az Értékesítõ villamosenergia-vá-

sárlási szerzõdéssel nem rendelkezik, az Értékesítõ az ön-
fogyasztás céljára a hálózatból felhasznált villamos ener-
giáért az átviteli rendszerirányítónak – a kötelezõ átvételi
mérlegkörben az adott hónapban alkalmazott – külön jog-
szabály szerinti kötelezõ átvételi egységárral számított
díjat köteles fizetni.

(12) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozá-
si ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a
mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos vesz-
teségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti
képletnek is tartalmaznia kell.

(13) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a mû-
szaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az
átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a
Befogadó és az erõmûegység üzemeltetõje a csatlakozási
és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttmûköd-
ni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatároz-
ni.

(14) E rendelet szempontjából az erõmûegység névle-
ges teljesítõképességének nagyságát több egymással bár-
milyen módon mûszakilag összekapcsolt (kivéve a villa-
mos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és
egyéb villamos berendezéseket) fõberendezés esetén azok
együttes teljesítõképessége alapján kell megállapítani.

(15) Az e rendelet alapján átvett villamos energia
mennyiségérõl, árairól és egyéb jellemzõirõl a Befogadó a
8. számú mellékletben, az Értékesítõ a 9. számú melléklet-
ben meghatározott tartalmú adatokat köteles havonta, a
tárgyhónapot követõ naptári hónap 15-ig megküldeni a Hi-
vatal számára a Hivatal honlapján közzétett ûrlap kitöltése
útján. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Hivatal a
VET 96. §-a szerint jár el.

(16) Ha a kötelezõ átvételi rendszerben értékesíthetõ
villamos energia a VET 5. §-ának megfelelõen az átviteli
rendszerirányító által a rendszerszintû szolgáltatások biz-
tosításához igényelt villamosenergia-termelés során az át-
viteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a
felek közötti szerzõdés megkötése során a VET 5. § (3) be-
kezdés szerinti költségek számításának keretében a villa-
mos energia áraként az e rendelet szerinti átvételi árakat
kell figyelembe venni.

(17) Az átviteli rendszerirányító által a (16) bekezdés-
ben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamos-
energia-termeléssel összefüggõ költségeket a kötelezõ át-
vételû villamos energia külön jogszabályban szabályozott
átvétele és kereskedõkre való szétosztása rendszerén kí-
vül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosener-
gia-rendszer szabályozásával összefüggõ költségei között
kell elszámolni.

(18) A (16) bekezdésben hivatkozott villamosener-
gia-termelésre és hõtermelésre vonatkozó adatokat az erõ-
mûegység köteles ellenõrizhetõ módon kimutatni és nyil-
vántartani, továbbá ellenõrzés céljából a Hivatal rendelke-
zésére bocsátani.”
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2. §

A Kát rendelet 4. § (7)–(8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Vegyes tüzelés esetén a megújuló energiaforrástól
vagy hulladéktól eltérõ energiaforrásra számított villa-
mosenergia-mennyiség is a kötelezõ átvétel alá tartozik
– az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti áron – az adott
hónapban, ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladék-
tól eltérõ energiaforrás felhasználási aránya sem az adott
hónapban, sem az adott évben nem haladja meg a 10%-ot.

(8) Vegyes tüzelés esetén, ha a megújuló energiaforrás-
tól vagy hulladéktól eltérõ energiaforrás részaránya az
50%-ot meghaladja, akkor a kötelezõ átvétel alá esõ villa-
mos energia mennyiségére a (2)–(6) bekezdésben megha-
tározott átvételi árnál 10%-kal alacsonyabb átvételi árat
kell alkalmazni.

(9) Ha az erõmûegység villamosenergia-termelése
ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folya-
matban részben megújuló energiaforrással vagy részben
hulladékból nyert energiával történik, akkor a kötelezõ át-
vétel e § szerinti egyes eseteinek megfelelõen figyelembe
veendõ villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott
hónapban felhasznált tüzelõhõ energiaforrások szerinti
összetétele alapján megbontva, hõtermelés esetén a hõter-
melésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe
véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított ener-
giaforrás-arányokat minden zónaidõre azonosan kell al-
kalmazni. A számítást havonta az Értékesítõnek kell elvé-
geznie, és azt hitelt érdemlõ dokumentumokkal kell
alátámasztania. A számítást bemutató iratot a Befogadó
részére a tárgyhónapot követõ hónap 2. munkanapjáig
meg kell küldeni.

(10) Számszakilag nyilvánvalóan helytelen számítás
esetén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munka-
napon belül felhívja az Értékesítõt a számítás helyesbítésé-
re. A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidõ ered-
ménytelen elteltét követõ 5 munkanapon belül bejelentést
tesz a Hivatalnak.”

3. §

(1) A Kát. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, a bekezdés egyidejûleg a kö-
vetkezõ c) ponttal egészül ki:

[Az Értékesítõ által a Befogadónak értékesített villamos
energia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú mel-
lékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon ala-
pulnak, ha az megfelel a következõ feltételeknek:]

„b)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése nem

távhõszolgáltatási célra, és nem külön kezelt intézmény el-
látásának céljára történik, és

2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 20 MW-nál nem nagyobb,

vagy
c)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése nem

távhõszolgáltatási célra, és nem külön kezelt intézmény el-
látásának céljára történik, és

2. az erõmûegység az 1. § (4) bekezdés b) pontja alá
tartozik, és névleges villamos teljesítõképessége 20 és
50 MW közé esik.”

(2) A Kát. rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az Értékesítõ által a Befogadónak a központi fûtésrõl
és melegvíz szolgáltatásról szóló külön jogszabályban
meghatározott fûtési idényben értékesített villamos ener-
gia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú mellékleté-
nek 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak,
ha az erõmû e rendelet hatálybalépése elõtt kereskedelmi
üzembe került, és megfelel a következõ feltételeknek:]

„b) az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 100 és 190 MW közé esik.”

(3) A Kát. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Az Értékesítõ által a (4) bekezdés szerint a fûtési
idényben értékesíthetõ villamos energia mennyisége zóna-
idõnként nem haladhatja meg a fûtési idényben zónaidõn-
ként értékesített villamosenergia-mennyiség és a távhõ-
szolgáltatási célra vagy külön kezelt intézmény céljára a
fûtési idény egészében értékesített hasznos hõ hányadosa-
ként értelmezett fajlagos villamosenergia-termelési korlá-
tozó tényezõnek megfelelõ mennyiséget. A fajlagos
villamosenergia-termelési korlátozó tényezõ értéke

a) a 100 és 140 MW közötti névleges villamos teljesí-
tõképességû erõmûegység esetén

aa) a csúcsidõszakra: 0,33,
ab) a völgyidõszakra: 0,25,
ac) a mélyvölgy idõszakra: 0,16,
b) a 140 és 190 MW közötti névleges villamos teljesí-

tõképességû erõmûegység esetén
ba) a csúcsidõszakra: 0,41,
bb) a völgyidõszakra: 0,28,
bc) a mélyvölgy idõszakra: 0,09.”

4. §

A Kát. rendelet 5. § (7)–(8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a hõvel kapcsoltan termelt villamos energiát
csak részben értékesítik a villamos energia kötelezõ átvé-
teli rendszerben, vagy a villamosenergiával kapcsoltan ter-
melt hõt csak részben értékesítik vagy hasznosítják az
(1)–(4) bekezdés vagy azok egy alpontja szerinti célokra,
akkor a figyelembe veendõ villamosenergia-mennyisége-
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ket a villamosenergia- és hõértékesítésnek vagy hõhaszno-
sításnak megfelelõ arányok alapján kell kiszámítani. Az
egyes hõhasznosítási célokkal összefüggésben elszámol-
ható villamos energia mennyiségét úgy kell meghatározni,
hogy a kiadott villamos energia mennyiségét meg kell szo-
rozni az (1)–(4) bekezdésben meghatározott hõhasznosítá-
si célokra külön-külön értékesített, illetve hasznosított, hi-
teles mérések alapján meghatározott hõnek az összes ki-
adott hõenergián belüli arányával. Ha az Értékesítõ a ki-
adott villamos energia (1)–(4) bekezdés alá nem tartozó ré-
szét a kötelezõ átvételi mérlegkörben kívánja elszámolni,
ennek során a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti árakat
kell alkalmazni.

(8) A (7) bekezdés szerinti megosztásra vonatkozó szá-
mítást havonta az Értékesítõnek kell elvégeznie, és azt hi-
telt érdemlõ dokumentumokkal kell alátámasztania. A Be-
fogadónak küldött számlában az Értékesítõnek a (7) be-
kezdés szerinti megosztást kell érvényesítenie, és a meg-
osztásra vonatkozó számítást tartalmazó dokumentumo-
kat a Befogadó részére a tárgyhót követõ hónap 2. munka-
napjáig kell megküldeni.

(9) Számszakilag nyilvánvalóan helytelen számítás ese-
tén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkana-
pon belül felhívja az Értékesítõt a számítás helyesbítésére.
A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidõ eredmény-
telen elteltét követõ 5 munkanapon belül bejelentést tesz a
Hivatalnak.

(10) A Hivatal a hatósági ellenõrzése során a (7) bekez-
dés szerinti számítást ellenõrzi.

(11) Az Értékesítõ jogosult arra, hogy az általa termelt
villamos energiát – az egész évben a kötelezõ átvételi
rendszerben történõ értékesítés helyett – saját döntése
alapján a fûtési idényben a kötelezõ átvételi rendszerben, a
fûtési idényen kívül a versenypiacon értékesítse. A kötele-
zõ átvételi rendszerben a (4) bekezdésben meghatározott
feltételek szerint részt vevõ Értékesítõ nem jogosult a
fûtési idényen kívüli idõszakban a (3) bekezdés szerinti
értékesítésre.”

5. §

(1) A Kát. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem engedélyköteles
erõmû esetében legkorábban a kiserõmûvi összevont en-
gedélyre vonatkozó kérelemmel, illetve az 50 MW vagy
azt meghaladó teljesítõképességû erõmû mûködési enge-
délyére vonatkozó kérelemmel egyidejûleg nyújtható be,
nem engedélyköteles kiserõmû esetében az (1) bekezdés
szerinti kérelmet legkésõbb 60 nappal a kereskedelmi
üzem megkezdése elõtt kell benyújtani. Ha a nem enge-
délyköteles kiserõmû az (1) bekezdés szerinti kérelmet a
kereskedelmi üzem megkezdését megelõzõ 60. napnál ké-
sõbb nyújtja be, a kötelezõ átvételi rendszerben történõ ér-
tékesítést a kereskedelmi üzem megkezdésének idõpontjá-

ra tekintet nélkül legkorábban a kötelezõ átvételi jogosult-
ság (6) bekezdés szerinti megállapítását követõen kezdhe-
tõ meg.”

(2) A Kát. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a kére-
lemhez a következõket kell mellékelni:

a) megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia esetén az erõmûegy-
ség 15 éves, kapcsoltan termelt villamos energia esetén az
erõmûegység 10 éves idõtartamra vonatkozó, független
szaktanácsadó által ellenõrzött, hitelfelvétel esetén hitelin-
tézet által elfogadott üzleti tervét (évenkénti bontásban),
amely tartalmazza a kötelezõ átvétel keretében értékesí-
tendõ villamos energia éves mennyiségeit is,

b) a fõberendezések gyártási dokumentációjának azon
részét, amelyen fel van tüntetve a fõberendezések gyártási
éve, a korábbi felújítás ténye és ideje, továbbá megújuló
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával ter-
melt villamos energia esetén azon részeket, amelyekbõl az
erõmûegység névleges hatásfoka megállapítható,

c) az Értékesítõ nyilatkozatát arról, hogy az átvételre
felajánlott villamos energia termelése során eleget tesz az
eredetigazolás megszerzésére vonatkozó kötelezettsé-
gének,

d) az ügyfélnek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti
nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a 9/A. § (1) be-
kezdés d) pontja szerinti köztartozásokra vonatkozó adato-
kat a 9/A. § (5) bekezdés szerinti adóhatóságoktól a
Hivatal beszerezze,

e) a külön jogszabályban meghatározott igazgatá-
si-szolgáltatási díj Hivatal részére történõ befizetésének
pénzintézeti igazolását.”

(3) A Kát. rendelet 6. § (9)–(11) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a követ-
kezõ (12)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Kötelezõ átvételi jogosultság nem állapítható meg
azon termelõ javára, akinek esetében a 9/A. § szerinti kizá-
ró okok valamelyike fennáll.

(10) A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított
idõtartam és a kötelezõ átvételre kerülõ éves villamosener-
gia-mennyiség szorzataként számított összes kötelezõ át-
vételre kerülõ villamosenergia-mennyiséget (a továbbiak-
ban: összes átveendõ energia) folyamatosan – éves
mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – ve-
szi át. A kötelezõ átvételi jogosultság a kötelezõ átvételre
meghatározott idõtartam leteltével, vagy az összes át-
veendõ energia értékesítésével egyaránt megszûnik.

(11) A biomasszából vagy biogázból villamos energiát
termelõ Értékesítõ a Hivatal határozata alapján a kötelezõ
átvétel keretében történõ értékesítést akkor kezdheti meg,
ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlõen bizonyít-
ja, hogy az erõmûegység hatásfoka eléri a 7. számú mel-
lékletben meghatározott értékeket.
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(12) Az az Értékesítõ, aki a 4. § alapján villamos ener-
giát értékesít, ugyanazon erõmûegység vonatkozásában
nem értékesíthet villamos energiát az 5. § szerint.

(13) A 4. § alapján villamos energiát értékesítõ
5 MW-nál kisebb névleges teljesítõképességû biogáz erõ-
mû a 4. § szerinti értékesítés megkezdését megelõzõen, a
fermentor felfûtésének idõszakában, de legfeljebb 2 hóna-
pon keresztül jogosult az 5. § szerinti értékesítésre.”

6. §

A Kát. rendelet 7. § (4)–(7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(8)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az engedélyes Értékesítõ köteles a Befogadó részé-
re a külön jogszabályban, a kereskedelmi szabályzatban és
a mérlegköri szerzõdésében foglaltak szerint havonta me-
netrendet adni. Ha az Értékesítõ a havi menetrendet nem,
nem megfelelõen vagy késedelmesen adja meg, a Befoga-
dó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia
minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fi-
zetni.

(5) Ha a menetrendadásra kötelezett Értékesítõ által
ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az
érvényes menetrendtõl +/–5%-nál, 5 MW-nál nagyobb
névleges teljesítõképességû vízerõmû esetén +/–30%-nál
nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési idõ-
egységben, akkor az Értékesítõ az 5%-os, illetve a 30%-os
korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási
pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(6) Ha az 5 MW-nál kisebb teljesítõképességû bio-
massza erõmû esetében a menetrendadásra kötelezett Érté-
kesítõ által az adott napon ténylegesen értékesített villa-
mos energia mennyisége az érvényes menetrend alapján az
adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtõl
+/–5%-nál nagyobb mértékben tér el, vagy az 5 MW-nál
kisebb teljesítõképességû biogáz erõmû esetében az adott
elszámolási mérési idõegységben ténylegesen értékesített
villamos energia mennyisége +/–20%-nál nagyobb mér-
tékben tér el az utolsó érvényes menetrend szerinti villa-
mosenergia-mennyiségtõl, akkor az Értékesítõ az 5%-os,
illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft
szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadó-
nak.

(7) Ha szélerõmû, naperõmû vagy 5 MW-nál kisebb
névleges teljesítõképességû vízerõmû esetében a menet-
rendadásra kötelezett Értékesítõ által az adott napon tény-
legesen értékesített villamos energia mennyisége
+/–50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes
menetrend alapján az adott napra összesített villamosener-
gia-mennyiségtõl, akkor az Értékesítõ az 50%-os korlát fe-
letti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat
köteles fizetni az adott hónapra a Befogadónak.

(8) A kötelezõ átvétel mérlegkör felelõsével kötött meg-
állapodás alapján történõ összevont menetrendadás esetén
az összevont menetrend megadására kijelölt Értékesítõ kö-
teles – az összevont menetrend alapján számított – e § sze-
rinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pót-
díj megfizetéséért a kijelölt Értékesítõ a megállapodásban
részes Értékesítõkkel egyetemlegesen felel. Az (5)–(7) be-
kezdés értelmében eltérõ szabályozásipótdíj-feltételek ha-
tálya alá tartozó Értékesítõk összevont menetrendadása
esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések
szerint kell megállapítani.

(9) Az Értékesítõ mentesül a szabályozási pótdíj megfi-
zetésének kötelezettsége alól, ha hitelt érdemlõ módon
igazolja, hogy elõre nem látható, rajta kívül álló okból kö-
vetkezik be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az
üzemzavar vagy a válsághelyzet

a) az elosztó vagy átviteli hálózaton,
b) gázüzemû erõmû esetében az együttmûködõ föld-

gázrendszerben.
(10) A szélerõmû és az 5 MW-nál kisebb teljesítõképes-

ségû biogáz erõmû a kereskedelmi üzembe kerüléstõl szá-
mított 6 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizeté-
sének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menet-
rendadási kötelezettségének a kereskedelmi üzembe kerü-
léstõl kezdve ezen idõszak alatt is folyamatosan eleget
tesz.

(11) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt össze-
get az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának a
VET 13. § (1) bekezdése szerinti átvételre kötelezettek ré-
szére történõ külön jogszabályban meghatározott szétosz-
tásával kapcsolatos elszámolások során csökkentõ ténye-
zõként köteles figyelembe venni, és errõl a Hivatalt ne-
gyedévenként tájékoztatni.”

7. §

A Kát. rendelet 8. § (2)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ha az Értékesítõ az 5. § (11) bekezdésének meg-
felelõen a kapcsoltan termelt villamos energiát csak a fûté-
si idényben értékesíti a kötelezõ átvételi rendszerben, ak-
kor az eredetigazolást megalapozó – a nagy hatásfokú kap-
csoltan termelt villamos energia és a hasznos hõ mennyisé-
ge megállapításának számítási módjáról szóló külön jog-
szabály szerinti – számításokat úgy kell elvégezni, mintha
az Értékesítõ a fûtési idényen kívül nem termelt volna vil-
lamos energiát.

(3) Eredetigazolást kérhet az a megújuló energiaforrás-
ból vagy hulladékból nyert energiával vagy hõvel kapcsol-
tan villamos energiát elõállító termelõ is, aki (amely) nem
kíván a kötelezõ átvételi rendszerben értékesíteni. Az ere-
detigazolás önmagában nem jelent jogosultságot a kötele-
zõ átvételi rendszerben történõ értékesítésre.”
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8. §

A Kát. rendelet a 9. §-t követõen a következõ 9/A. §-sal
és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A kötelezõ átvételi rendszerben való részvételbõl
történõ kizárás

9/A. § (1) A kötelezõ átvételi rendszerben nem értéke-
síthet az a termelõ,

a) aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
b) aki a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelõzõ há-

rom naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl,
az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl vagy a struk-
turális alapokból juttatott valamely támogatással össze-
függésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettsé-
gét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesí-
tette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támoga-
tás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvényben,

d) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességû köz-
tartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

e) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény 11. vagy 21. §-a szerinti rendelkezések
megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásá-
val egyidejûleg jogerõsen megállapította,

f) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a bíróság – a jogi sze-
méllyel szemben kiszabható büntetõjogi intézkedésekrõl
szóló törvénnyel összhangban – bûncselekmény elköveté-
sét jogerõsen megállapította,

g) akirõl a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a
jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlá-
sának ellenõrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy ha-
mis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követõ
három naptári éven belül,

h) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi – külö-
nösen a villamos energiára, földgázellátásra, távhõszolgál-
tatásra és bányászatra vonatkozó ágazati vagy környezet-
védelmi – elõírásoknak ismételten nem tesz eleget,

i) aki nem csatlakozik a VET 10. § (4) bekezdésével
összhangban az átvételi kötelezettség elszámolására létre-
hozott mérlegkörhöz,

j) aki 6 hónapon keresztül nem ad a Befogadónak a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõen menetrendet,

k) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti visszatérítési kötele-
zettségének nem tesz eleget.

(2) A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelezõ átvé-
teli jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát
követõen véletlenszerû kiválasztással vizsgálja.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c)–d) vagy h)–k)
pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a
kötelezõ átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok

fennállásáig határozatban felfüggeszti, és errõl a Befoga-
dót írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról szóló
törvényben foglaltak szerint elektronikusan értesíti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy e)–g) pontja
szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor határo-
zatban rendelkezik a kötelezõ átvételi jogosultságból tör-
ténõ kizárásról, és errõl a Befogadót írásban vagy a köz-
igazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltak
szerint elektronikusan értesíti.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okra vonat-
kozóan az Értékesítõ a kötelezõ átvételi jogosultság meg-
állapítására irányuló eljárás során nyilatkozatban hozzájá-
rul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, vámhatóság, a szék-
hely vagy a termelõ tevékenység végzésének telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság a nyilvántartott adó-,
járulék-, illeték- vagy vámtartozására vonatkozó adatokat
a Hivatal részére átadja.”

9. §

(1) A Kát. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet rendelkezéseit a (2)–(8) és (15) bekezdés
szerinti eltérésekkel kell alkalmazni az 1. § (3) bekezdés
a) pontja és az 1. § (4) bekezdés a)–b) pontja szerinti
Értékesítõkre.”

(2) A Kát. rendelet 11. § (6)–(7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõ által kapcsoltan
termelt villamos energia esetében az Értékesítõ által érté-
kesíteni kívánt villamos energia akkor tartozik a kötelezõ
átvétel alá, ha a kapcsolt villamosenergia-termelés elsõd-
leges energiaforrás felhasználásának megtakarításával jár,
és ha az erõmûegység havi és éves termelési idõszakra vo-
natkozó hatásfoka is eléri a 65%-ot, a gázmotorok eseté-
ben a havi termelésre vonatkozó hatásfok a 65%-ot, az
éves termelési idõszakra vonatkozó hatásfok a 75%-ot. Az
(1) bekezdés szerinti, az 5. § (4) bekezdése hatálya alá tar-
tozó Értékesítõ által kapcsoltan termelt villamos energia
esetében az Értékesítõ által értékesíteni kívánt villamos
energia akkor tartozik a kötelezõ átvétel alá, ha a kapcsolt
villamosenergia-termelés elsõdleges energiaforrás fel-
használásának megtakarításával jár, és ha az erõmûegység
hatásfoka a fûtési idényben havonta – áprilisban a hónap
1–15. napja közötti idõszakban, októberben a hónap
16–31. napja közötti idõszakban – és a fûtési idény
egészében is eléri a 65%-ot.

(7) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõk által kapcsoltan
termelt villamos energia esetében az Értékesítõ köteles a
tárgyév kezdetéig a Befogadó részére nyilatkozni arról,
hogy a (6) bekezdésben foglalt követelményeknek a tárgy-
év során eleget tesz. Ha a tárgyévet, illetve a fûtési idényt
követõen bebizonyosodik, hogy az energiatermelés havi
és éves – az 5. § (4) bekezdése hatálya alá tartozó Értékesí-
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tõ által termelt villamos energia esetében a fûtési idényre
esõ – átlagos hatásfoka nem érte el a 65%-ot, a gázmotorok
esetében a havi 65%-ot és az évi 75%-ot, az Értékesítõ a
következõ évre csak akkor jogosult az általa termelt villa-
mos energiának az e rendelet szerinti kötelezõ átvétel kere-
tében történõ értékesítésére, ha hitelt érdemlõen bizonyíta-
ni tudja, hogy az elõírt minimális energetikai hatásfok elõ-
re nem látható, rajta kívül álló okból nem teljesült. Ha az
Értékesítõ az 5. § (11) bekezdésének megfelelõen csak a
fûtési idényben értékesít a kötelezõ átvételi rendszerben,
akkor a minimális energetikai hatásfokra vonatkozó szá-
mításokat úgy kell elvégezni, mintha az Értékesítõ a fûtési
idényen kívül nem termelt volna villamos energiát.”

(3) A Kát. rendelet 11. §-a a következõ (15) bekezdéssel
egészül ki:

„(15) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõkre a 9/A. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okot nem kell alkal-
mazni. Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõ a 9/A. § (1) be-
kezdése szerinti feltételek – a d) pont kivételével – mellett
a kötelezõ átvételi rendszerben akkor sem Értékesíthet, ha
szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (5) be-
kezdés d) pontja szerinti nyilvántartásban.”

10. §

(1) A Kát. rendelet 1. számú melléklet 3. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„3. a) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energia-
forrásból nyert energiával (kivéve: szélenergia) termelt
villamos energia kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidõszak 23,65
Völgyidõszak 21,17

Mélyvölgy idõszak 8,63

b) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó, szélenergiával ter-
melt villamos energia kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidõszak 29,56
Völgyidõszak 26,46

Mélyvölgy idõszak 10,80
”

(2) A Kát. rendelet 2. számú melléklet 4. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„4. Az 5. § (4) bekezdése alá tartozó villamos energia
kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidõszak 36,08
Völgyidõszak 23,69

Mélyvölgy idõszak 3,00
”

(3) A Kát. rendelet 4. számú melléklete helyébe a mel-
léklet lép.

(4) A Kát. rendelet 6. számú melléklet 2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„2. Ha év közben úgy változik a földgáz hatósági ára,
hogy |FG| > 5%,
akkor az 1. pont a) alpont alatti képletet év közben is – a
gázárváltozással egyidejûleg – alkalmazni kell, de az inf-
lációra vonatkozó képletrészt figyelmen kívül kell
hagyni.”

(5) A Kát. rendelet 11. számú melléklet „B” Fejezet
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan
termelt villamos energia eredetét igazoló bizonyítvány a
következõket tartalmazza:]

„i) a berendezés fajlagos villamosenergia-termelési
mutatójának értékét (szigmanévl),”

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2008. november 30-án lép hatályba.

(2) A 3. § (2)–(3) bekezdése, 5. § (2) bekezdése, 8. §-a
2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) A (11) bekezdés 2011. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Kát. rendelet – e rendelettel megállapított – 5. §
(3) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó Értékesítõ a
kötelezõ átvételi rendszerben elszámolhatja az általa 2008.
január 1-je és az e rendelet hatálybalépése között termelt
átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiát is.

(5) Az Értékesítõk a 2008. január 1. és június 30. között
keletkezett Kát. rendelet szerinti szabályozási pótdíjfizeté-
si kötelezettségük alól mentesülnek.

(6) Az Értékesítõk (5) bekezdés szerinti mentesülésének
pénzügyi hatását a Befogadó a KÁT egységár külön jog-
szabály szerinti meghatározása során úgy veszi figye-
lembe, hogy az a KÁT egységárban hat hónapra elosztva
kerüljön érvényesítésre.

(7) A Kát. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontjában az „az
50%-ot” szövegrész helyébe az „a 70%-ot” szöveg lép.

(8) A Kát. rendelet 3. § (8) bekezdésében a „csatlako-
zási” szövegrész helyébe a „közcélú csatlakozási” szöveg
lép.

(9) A Kát. rendelet 3. § (8) bekezdésében a „(9)–(11) be-
kezdések” szövegrész helyébe a „(9)–(14) bekezdése”
szöveg lép.

(10) A Kát. rendelet 5. § (4) bekezdésében a „fûtési
idényben” szövegrész helyébe a „fûtési idényben (a továb-
biakban: fûtési idény)” szöveg lép.

(11) A Kát. rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
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„(7) Ha a hõvel kapcsoltan termelt villamos energiát
csak részben értékesítik a villamos energia kötelezõ átvé-
teli rendszerben, vagy a villamosenergiával kapcsoltan ter-
melt hõt csak részben értékesítik vagy hasznosítják az
(1)–(4) bekezdés vagy azok egy alpontja szerinti célokra,
akkor a figyelembe veendõ villamosenergia-mennyisége-
ket a villamosenergia- és hõértékesítésnek vagy hõhaszno-
sításnak megfelelõ arányok alapján kell kiszámítani. Az
egyes hõhasznosítási célokkal összefüggésben elszámol-
ható villamos energia mennyiségét úgy kell meghatározni,
hogy a kiadott villamos energia mennyiségét meg kell szo-
rozni az (1)–(4) bekezdésben meghatározott hõhasznosítá-
si célokra külön-külön értékesített, illetve hasznosított, hi-
teles mérések alapján meghatározott hõnek az összes meg-
termelt hõenergián belüli arányával. Ha az Értékesítõ a ki-
adott villamos energia (1)–(4) bekezdés alá nem tartozó ré-
szét a kötelezõ átvételi mérlegkörben kívánja elszámolni,
ennek során a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti árakat
kell alkalmazni.”

(12) A Kát. rendelet 8. § (4) bekezdésében a „(2) bekez-
dés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép.

(13) A Kát. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában a
„4. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (4) bekez-
dése” szöveg lép.

(14) A Kát. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontjában a
„4. § (3)–(4) és (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. §
(3)–(4) és (6)–(7) bekezdése” szöveg lép.

(15) A Kát. rendelet 9. § (3) bekezdésében a „7. § (7) be-
kezdésében” szövegrész helyébe a „7. § (11) bekezdésé-
ben” szöveg lép.

(16) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet
a 287/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

Áralkalmazási feltételek

I. Általános szabályok

1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítõ viszonylatá-
ban a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhang-
ban végzett mérések alapján, a tárgyhót követõ hónap
7. munkanapján az adott elszámolási pontra meghatározott
villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, a Befogadó
és a kereskedõk viszonylatában a külön jogszabály szerint
meghatározott menetrend szerinti villamosenergia-
mennyiségen alapuló számla alapján történnek.

2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy
benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett

esedékesség idõpontját legalább öt banki nappal megelõ-
zõen kézhez vehesse.

3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra
vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétõl számított
négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A
számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek
esedékessége nem változik.

4. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése
esetén a késedelmesen teljesítõ fél a késedelembe esés
napjától a kifizetés napjáig terjedõ idõszakra a jegybanki
alapkamattal megegyezõ mértékû késedelmi kamatot
köteles fizetni a másik fél részére.

5. Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy
(társaság) részét képezi, akkor az elszámolások – számla
helyett – a társaság számviteli szabályozása szerint kötött
belsõ megállapodás, illetve az ennek megfelelõ, mérésen
alapuló belsõ bizonylatok alapján történnek.

II. Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és az Értékesítõ között
érvényesülõ árak alkalmazási feltételei

1. Az Értékesítõ – a 4. pont szerinti eltéréssel – havonta
egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére.

2. A havi számla a 3. § (10) és (12) bekezdésében meg-
határozott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyûjtött el-
számolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét
tartalmazza.

3. A havi számlát az Értékesítõ a tárgyhónapot követõ
hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó
részére.

4. Ha az Értékesítõ engedélyében vagy a kötelezõ átvé-
teli jogosultságát megállapító határozatban meghatározott
éves kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia mennyisége
a 30 000 MWh-t meghaladja, az Értékesítõ hó közben egy
egyszerûsített számlát (a továbbiakban: havi elõlegszám-
lát), és havonta egy számlát állít ki a Befogadó részére. Ha
a külön jogszabály alapján az Értékesítõ által a Befogadó-
nak kötelezõen benyújtandó éves villamosenergia-terme-
lési prognózis ezt a mennyiséget nem éri el, a Befogadó
megtagadhatja a prognózissal érintett évre elõlegszámla
elfogadását.

5. A havi elõlegszámla a havi menetrend szerinti villa-
mosenergia-mennyiség 50%-a alapján – esetleges szabá-
lyozási pótdíj nélkül – számított összeget tartalmazza.

6. A havi elõlegszámlát az Értékesítõ legkorábban a
tárgyhónap tizenötödik napját követõ második munkana-
pon nyújthatja be a Befogadó részére.

7. Az Értékesítõ a havi számla és a havi elõlegszámla
tekintetében köteles telephelyenként, a telephelyen belül
erõmûegységenként, az erõmûegységen belül termelési el-
járásonként (például ellennyomású kapcsolt, gázmotoros
kapcsolt) külön számlát kiállítani.

8. Hóközi árváltozás esetén az Értékesítõnek az árvál-
tozással érintett idõszakoknak megfelelõen megbontva
kell a számlát kiállítania.

2008/169. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20533



V. A Kormány tagjainak
rendeletei

Az egészségügyi miniszter
44/2008. (XI. 28.) EüM

rendelete

a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ
gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári
forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál
történõ felhasználásának, nyilvántartásának

és tárolásának rendjérõl szóló
43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosí-
tásáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés
j) pontjában, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal
végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 34. § (6) bekezdésében és a kábítószer-pre-
kurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabá-
lyok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapí-
tásáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egész-
ségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendelem:

1. §

(1) A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógy-
szerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazá-
sának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználá-
sának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló
43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: r.) 1. §
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„b) gyógyszertár: a közforgalmú, intézeti és fiók-

gyógyszertári formában mûködõ egészségügyi szolgáltató
és kiskereskedelmi tevékenységet végzõ egészségügyi
intézmény;”

(2) Az r. 1. § f)–g) pontjai helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„f) kábítószer és pszichotróp anyag: az R. 1. számú

mellékletének K1, K2 jegyzékében felsorolt kábítószerek,
és a P2, P3, P4 jegyzékében szereplõ pszichotróp anyagok
gyógyszeralapanyagként, valamint az ezeket az anyagokat
tartalmazó gyógyszerkészítmények, kivéve a K3 jegyzé-
ken felsoroltakkal megegyezõ összetételû készítmények;

g) fokozottan ellenõrzött szer: az R. 1. számú mellék-
letének K1, K2 jegyzékében felsorolt kábítószerek, és
P2 jegyzékében szereplõ pszichotróp anyagok gyógyszer-

alapanyagként, és az ezeket az anyagokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények, valamint alapanyagként e rende-
let 11–16. §-a, 18. § (1) bekezdése, 20. § (1) bekezdése vo-
natkozásában a P3, P4 jegyzékben szereplõ pszichotróp
anyagok és a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. feb-
ruár 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet I. mellékletének 1. és 2. kategóriájába tartozó anya-
gok;”

(3) Az r. 1. § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„m) megrendelõlap: a közforgalmú, fiók- és kézi-

gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûkö-
dési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló egészség-
ügyi miniszteri rendelet szerinti nyomtatvány;”

2. §

Az r. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi szolgál-
tatóknál a fokozottan ellenõrzött szerekkel (a továbbiak-
ban: ellenõrzött szer) végzett tevékenységekre, valamint
e rendelet 10. §-ában szabályozott, a külföldre távozó vagy
külföldrõl érkezõ betegek ellenõrzött szerrel történõ ellá-
tására.”

3. §

Az r. 3. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(9) Megrendelõlappal rendelhetnek ellenõrzött szert a
járó- és fekvõbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szol-
gáltatók, valamint az orvosi ügyeletek.”

4. §

(1) Az r. 6. § (3)–(5) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott rendelés
esetén az orvos a vény felírásával egyidejûleg kitölti az
1. számú melléklet szerinti formanyomtatványt (a továb-
biakban: Értesítõ), amellyel a beteg által választott gyógy-
szertárat értesíti az ellenõrzött szer folyamatos vagy ismét-
lõdõ rendelésérõl.

(4) Az ellenõrzött szerrel történõ kezelés alatt álló bete-
get a háziorvos felveszi a 2. számú melléklet szerinti nyil-
vántartásba.

(5) A háziorvos a betegnek legfeljebb 30 napra elegen-
dõ mennyiségben – az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel – írhat fel ellenõrzött szert.”
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(2) Az r. 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) A beteg vagy hozzátartozója a vényeket és az Érte-
sítõt az általa választott – az 1. számú melléklet 10. pontja
szerinti – gyógyszertárnak adja át.”

(3) Az r. 6. § (11) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(11) A háziorvosnak a 2. számú melléklet szerinti,
lefûzött nyilvántartó lapokat vagy egy ezzel azonos adat-
tartalmú kábítószer nyilvántartó füzetet kell vezetnie a be-
teg dokumentációján alapuló adattartalommal. A házior-
vos köteles a nyilvántartást az egészségügyi, valamint
a rendészeti hatóságoknak helyszíni ellenõrzés alkalmával
bemutatni.”

5. §

Az r. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Az ellenõrzött szert orvosi vényre a felírást követõ
5. munkanapon túl nem lehet kiadni.”

6. §

(1) Az r. 10. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha ellenõrzött szerrel történõ kezelés alatt álló sze-
mély hagyja el a Magyar Köztársaság területét és az utazás
várható idõtartama nem haladja meg a 72 órát, a kezelés-
hez elegendõ mennyiségû ellenõrzött szer az országból
személyes poggyászban a 3. számú melléklet szerinti, a
háziorvos által kitöltött igazolás ellenében vihetõ ki. Min-
den ellenõrzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Ellen-
õrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt
– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a beteg nem
vihet ki az országból.

(2) Ha az utazás várható idõtartama a 72 órát meghalad-
ja, legfeljebb 30 napig terjedõ idõtartamra a kezeléshez
elegendõ mennyiségû ellenõrzött szert saját felhasználási
céllal az országból kivinni a kezelés alatt álló személy
lakóhelye szerint illetékes kistérségi intézet engedélyével
lehet. Az engedély megadásához a kistérségi intézet a há-
ziorvos által kitöltött, a 3. számú mellékletnek megfelelõ
igazolás D) pontját tölti ki. A kistérségi intézet az engedély
kiadásával egyidejûleg, tájékoztatás céljából megküldi az
engedélyt az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazga-
tási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) részére.

(3) Ellenõrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós
készítményt, illetõleg 30 naptól 90 napig terjedõ idõtar-
tamra a kezeléshez elegendõ mennyiségû ellenõrzött szert
a kezelés alatt álló személy az EEKH engedélyével vihet ki
az országból. Az engedély megadásához az EEKH a
3. számú mellékletnek megfelelõ igazolás D) pontját tölti

ki, s az engedélyt 5 munkanapon belül megküldi a kérel-
mezõnek. Az EEKH engedélye másolatát megküldi a
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának
(a továbbiakban: VPOP).”

(2) Az r. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) 3 naptól legfeljebb 30 napig terjedõ idõtartamra
elegendõ mennyiségû ellenõrzött szert saját felhasználási
céllal Magyarországra kizárólag a kiindulási országban
erre illetékes hatóság külön engedélyével lehet behozni.
Az igazolásnak tartalmilag meg kell felelnie a 3. számú
melléklet szerinti igazolásnak. Az igazolást az utazó köte-
les a rendõrség, illetve a vámhatóság ellenõrzése során be-
mutatni. Ellenõrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós
készítmény, illetõleg a 30 naptól 90 napig terjedõ idõtar-
tamra a kezeléshez elegendõ mennyiségû ellenõrzött szer
az EEKH engedélyével hozható be. Az engedély megadá-
sára és továbbítására a (3) bekezdésben foglalt szabályokat
kell értelemszerûen alkalmazni.”

(3) Az r. 10. § (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) Az R. 1. számú melléklete szerinti K3, P3, P4 beso-
rolású készítményeknek az országból történõ kiviteléhez
vagy az országba történõ behozatalához csak abban az
esetben szükséges igazolás, amennyiben a kezelés alatt
álló személy 30 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig
terjedõ idõtartamra a kezeléséhez elegendõ mennyiségû
ellenõrzött szert kíván kivinni vagy behozni. Az engedélyt
az EEKH adja ki. Az engedély megadására és továbbítá-
sára a (3) bekezdésben foglalt szabályokat kell értelemsze-
rûen alkalmazni.”

7. §

Az r. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az r. 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1) és (3)–(4) be-
kezdéseiben, 16. § (5) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésé-
ben és 21. §-ában az „EKH” szövegrész helyébe az
„EEKH” szöveg, 11. § (2) bekezdésében az „A EKH” szö-
vegrész helyébe az „Az EEKH” szöveg, valamint 11. §
(4) bekezdésében az „EKH-nak” szövegrész helyébe az
„EEKH-nak” szöveg lép.

(3) Az r. 2. § (2) bekezdésében a „városi (kerületi)” szö-
vegrészek helyébe a „kistérségi” szöveg, a „városi, illetve
megyei” szövegrész helyébe a „kistérségi, illetve regioná-
lis” szöveg, a „megyei (fõvárosi)” szövegrészek helyébe
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a „regionális” szöveg, 8. § (2) bekezdés c) pontjában és
15. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe
a „regionális” szöveg, 10. § (4) bekezdésében a „városi”
szövegrész helyébe a „kistérségi” szöveg lép.

(4) Az r. 2. § (3) bekezdésében a „rendelvény” szöveg-
rész helyébe a „vény” szöveg, 7. §-át megelõzõ alcímben
és 7. § (1) bekezdésében a „rendelvényen” szövegrész he-
lyébe a „vényen” szöveg, 7. § (4) bekezdésében és 12. §
(7) bekezdésében a „rendelvényt” szövegrész helyébe a

„vényt” szöveg, 12. § (7) bekezdésében a „rendelvények”
szövegrészek helyébe a „vények” szöveg lép.

(5) Az r. 6. § (1) bekezdésében a „15 napnál” szövegrész
helyébe a „30 napnál” szöveg lép.

(6) Az r. 1. § j), k) és o) pontja, 19. § (3) bekezdése, va-
lamint 26. § (2) bekezdés d) pontja hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez

Értesítõ a gyógyszertár részére ellenõrzött szer rendelésérõl

A háziorvos neve, címe, telefonszáma: .......................................................................................................................

1. Az értesítõ kódja: ....................................................................................................................................................
2. A beteg neve: ..........................................................................................................................................................
3. Kora, TAJ száma: ....................................................................................................................................................
4. Lakcíme: .................................................................................................................................................................
5. Az elsõ vény háziorvos általi kiállításának dátuma: ...............................................................................................
6. Rendelt ellenõrzött szer neve, hatáserõssége (gyógyszerazonosító betûjel A–Z-ig): .............................................
7. Adagolása: ...............................................................................................................................................................
8. Gyógyszertárból történõ kiadás várható gyakorisága (max. 30 nap): .....................................................................
9. Egy alkalommal rendelt mennyiség: .......................................................................................................................

10. Az ellenõrzött szer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertár: .......................................................................
11. Rendelkezés a korábbi, azonos vagy más ellenõrzött szerre vonatkozó értesítõ(k)rõl:

A korábbi értesítõ kódszáma A lejáratig érvényben marad Érvénytelen
..................................................
A korábbi értesítõ kódszáma A lejáratig érvényben marad Érvénytelen
..................................................
A korábbi értesítõ kódszáma A lejáratig érvényben marad Érvénytelen
..................................................

.................................................. ..................................................
dátum aláírás

P. H.”



A hon vé del mi mi nisz ter
25/2008. (XI. 28.) HM

rendelete

a hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek épí té si
cél elõ irány za ta ke ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak

sza bá lya i ról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62. § (4) be kez dé sé ben
62. §-a (2) be kez dés r) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról szó ló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A. §-ában
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. § g) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

A hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek épí té si cél -
elõ irány za ta (a to váb bi ak ban: HKÉC) be vé te lei az épí tett
kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló 1997. évi
LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Étv.) 50. § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott, a hon vé del mi és ka to nai célú épít -
mé nyek hez kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sá ra szol gál -
nak.

2. §

(1) A HKÉC be vé te le it és ki adá sa it a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal (a to -
váb bi ak ban: HM KEHH) költ ség ve té sé ben kell ke zel ni.

(2) A HKÉC fel hasz ná lá sá val, ke ze lé sé vel, mû köd te té -
sé vel, el len õr zé sé vel kap cso la tos, e ren de let ben nem sza -
bá lyo zott kér dé sek ben az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992.
évi XXXVIII. tör vény ben, va la mint az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de -
let ben fog lal tak az irány adók.

3. §

A HKÉC for rá sa it 
a) a hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek te kin te té -

ben az épí tés ügyi, va la mint az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi

jog kört gya kor ló ha tó sá gok el já rá sa i ban ki sza bott épí tés -
ügyi, épí tés fel ügye le ti és el já rá si bír ság, va la mint

b) a ké se del mi ka ma tok ból szár ma zó be vé tel

ké pe zi.

4. §

(1) A HKÉC be vé te le i nek fo ga dá sá ra a HM KEHH Ma -
gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10023002-00285142-
00000000 szá mú szám lá ja szol gál. A HKÉC be vé te le it és
azok fel hasz ná lá sát el kü lö nít ve kell ke zel ni.

(2) A HKÉC 3. §-ban fel so rolt be vé te le i nek fel hasz ná -
lá sá ról a HM KEHH fõ igaz ga tó ja dönt.

5. §

(1) A HKÉC éves be vé te lé nek

a) 75%-a a HM KEHH in téz mé nyi sa ját be vé te le,

b) 25%-át az Étv. 50. § (1) be kez dé se sze rin ti épí tés ügyi 
cél elõ irány zat kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szám -
lá já ra kell át utal ni.

(2) A HM KEHH az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
össze get az Étv. 50. § (2) be kez dés a)–b), j) és m) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra hasz nál hat ja fel.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti összeg az Étv.
50. § (2) be kez dés c)–i) és k)–l) pont já ban meg ha tá ro zott
– a HKÉC-ben nem ter vez he tõ – épí tés ügyi fel ada tok tá -
mo ga tá sá ra szol gál.

(4) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti össze get éven te
két rész let ben, jú ni us 30-ig, il let ve de cem ber 31-ig kell  át -
utal ni. Az át uta lás meg tör tén té rõl – az zal egy idõ ben – a HM
KEHH fõ igaz ga tó ja az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz tert tá jé -
koz tat ja.

6. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tályba. 

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

34/2008. (XI. 28.) KHEM
rendelete

az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának
az átviteli rendszerirányító által történõ

szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazandó
árak meghatározásának módjáról  szóló 

109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170.  § (2) be kez dés 13. pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gi á -
nak az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal tör té nõ szét osz tá sá ról
és a szét osz tás so rán al kal ma zan dó árak meg ha tá ro zá sá -
nak mód já ról  szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Ér té ke sí tõ kö te les min den év szep tem ber 10-ig
éves vil la mos ener gia-ter me lé si prog nó zist adni a Be fo ga -
dó ré szé re a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó an, havi bon tás ban.
Az Ér té ke sí tõ a ter me lé si prog nó zis meg adá sá val egy ide -
jû leg kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy a kö te le zõ át vé te li
rend szer ben egész év ben vagy csak a köz pon ti fû tés rõl és
me leg víz szol gál ta tás ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti
fû té si idény ben kí ván ér té ke sí te ni.”

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

„(3) Az Ér té ke sí tõ jo go sult a (2) be kez dés sze rin ti havi
ter me lé si me net rend adott ré sze i nek mó do sí tá sa cél já ból

a) min den hét har ma dik nap ja 9.00 órá ig a kö vet ke zõ
hét re vo nat ko zó heti, és

b) min den nap 11.00 órá ig a hó nap kö vet ke zõ bár mely
nap já ra vagy a kö vet ke zõ mun ka na pig ter je dõ idõ szak ra
(a be je len tés nap ját ki vé ve)
ter me lé si me net ren det adni a Be fo ga dó ré szé re.”

(3) Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § A Be fo ga dó kö te les min den hó nap 8. munkanap -

jáig a vég le ges mé ré si ada tok, uta sí tott el té ré si ada tok,
napi me net rend ada tok alap ján meg ál la pí ta ni az Ér té ke sí -
tõk re vo nat ko zó elõ zõ havi mé ré si-el szá mo lá si tény ada to -
kat, ez alap ján ki szá mí ta ni a meg úju ló ener gia for rás ból
vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener -
gia, va la mint a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia kö te le -
zõ át vé te lé rõl és át vé te li árá ról  szóló jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyo zá si pót díj értékeket.”

(4) Az R. 11.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les meg ha tá roz ni és
hon lap ján köz zé ten ni]

„a) min den má so dik hó nap 10. mun ka nap já ig a köz zé -
té telt kö ve tõ idõ szak ban al kal ma zan dó át adá si pro fil jel -
lem zõ it,”

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. no vem ber 30-án lép ha tály ba.

(2) A kö te le zõ át vé te li rend szer ben ki zá ró lag a fû té si
idény ben tör té nõ ér té ke sí tés rõl  szóló nyi lat ko za tot az Ér -
té ke sí tõ a 2009. évre vo nat ko zó an 2009. ja nu ár 15-ig kö te -
les meg ad ni.

(3) Az R. 4.  § (3) be kez dé sé ben a „há rom ha von ta” szö -
veg rész he lyé be a „két ha von ta” szö veg lép.

(4) Az R. 5.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „Ér té ke sí tõk
ál tal fi ze ten dõ” szö veg rész he lyé be az „Ér té ke sí tõk tõl be -
folyt” szö veg lép.

(5) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 16-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
119/2008. (XI. 28.) OGY

határozata

Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Meggyes Ta más
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Ko má ro mi Vá -
ro si Bí ró ság 6.B. 178/2008/5. szá mú meg ke re sé sé vel érin -
tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

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

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Dr. Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
120/2008. (XI. 28.) OGY

határozata

Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Meggyes Ta más
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Ko má ro mi Vá -
ro si Bí ró ság 6.B. 179/2008/6. szá mú meg ke re sé sé vel érin -
tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

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

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Dr. 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. no vem ber 25-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 25-i ülés nap ján
 fogadta el.

Az Országgyûlés
121/2008. (XI. 28.) OGY

határozata

a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége, valamint a Hungária Televízió

Közalapítvány Ellenõrzõ Testülete tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról  szóló 

20/2008. (III. 12.) OGY határozat módosításáról*

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El -
nök sé ge, va la mint a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány El -
len õr zõ Tes tü le te tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá -
sá ról  szóló 20/2008. (III. 12.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk 
sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés 2008. de cem ber 1. nap já tól
Nyi ri Já nos he lyett
Mesz leny Lász lót

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El -
nök sé ge meg bí za tá sá nak hát ra lé võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Dr. Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
122/2008. (XI. 28.) OGY

határozata

a hízott kacsából és libából elõállított termékek
védelmérõl**

Az Or szág gyû lés a hun ga ri ku mok vé del mé rõl  szóló
77/2008. (VI. 13.) OGY ha tá ro zat ban ki nyil vá ní tot ta,
hogy a hun ga ri ku mok meg õr zen dõ, egye dül ál ló nem ze ti
ér té ket kép vi sel nek, te kin tet tel arra, hogy a hun ga ri ku mok
ma gyar ság ra jel lem zõ mi vol tuk kal, kü lön le ges sé gük kel,
mi nõ sé gük kel je len tõ sen öreg bí tik hír ne vün ket, nö vel he -
tik meg be csü lé sün ket az Eu ró pai Uni ó ban és szer te a vi lá -
gon.

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 25-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 25-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Ezért az Or szág gyû lés

1. fel ké ri az Ál lat vé del mi Ta nács adó Tes tü le tet, hogy
fog lal jon ál lást a hí zott ka csa- és li ba ter me lés ma gyar or -
szá gi gya kor la tá nak ál lat vé del mi és ál lat jó lé ti vo nat ko zá -
sa i ról, ar ról, hogy e te vé keny ség ki me rí ti-e az ál lat kín zás
fo gal mát;

2. fel ké ri a Kor mányt, hogy dol goz za ki a hí zott ka csa-
és li ba máj ter mé kek egye di – az Eu ró pai Unió vo nat ko zó,
az áruk sza bad áram lá sát biz to sí tó sza bá lya i nak meg fe le lõ –
ki egé szí tõ je lö lé sé nek rend sze rét és jogi sza bá lyo zá sát;

3. fel ké ri a Kor mányt, hogy a hí zott ka csa- és li ba máj
ter mé kek nek az eu ró pai kö zös pi ac ra, va la mint a har ma dik 
ál la mok pi a cá ra ju tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben tá mo gas -
sa azok pro mó ci ó ját a vo nat ko zó Eu ró pai Uni ós ren de le -
tek kel és az Eu ró pai Bi zott ság nak a me zõ gaz da sá gi pro -
mó ci ó ra vo nat ko zó ál lás fog la lá sá val össz hang ban;

4. fel ké ri a Kor mányt, hogy ösz tö nöz ze a ma gyar ka -
csa máj és li ba máj föld raj zi jel zés ként való kö zös sé gi ol tal -
má nak meg szer zé sét az Eu ró pai Uni ó ban;

5. fel ké ri a Kor mányt, hogy az or szág gyû lé si ha tá ro zat -
ban dek la rált hun ga ri ku mok ról – ide ért ve a ma gyar or szá gi 
hí zott ka csa- és li ba máj ter me lést – nyújt son be tör -
vényjavaslatot az Or szág gyû lés elé.

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

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Dr. Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
238/2008. (XI. 28.) KE

határozata

miniszteri megbízatás megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény (Kát.) 36.  § (2) be kez dé se alap ján a mi -
nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re meg ál la pí tom, hogy dr. Sza -
bó Pál köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter -

nek e meg bí za tá sa 2008. no vem ber 30-ai ha tállyal meg -
szû nik.

Bu da pest, 2008. no vem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/05139/2008.

A köztársasági elnök
239/2008. (XI. 28.) KE

határozata

államtitkár felmentésérõl

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 49.  §-a alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz té sé re  dr. Mol nár Csa bát a Nem ze ti Fej lesz té si és
Gaz da sá gi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rát, e tiszt sé gé bõl
2008. no vem ber 30-ai ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. no vem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/05137/2008.

A köztársasági elnök
240/2008. (XI. 28.) KE

határozata

miniszteri kinevezésrõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra dr. Mol nár Csa bát 2008. de cem ber 1-jei
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ha tállyal köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi minisz -
terré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. no vem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/05138/2008.

A köztársasági elnök
241/2008. (XI. 28.) KE

határozata

államtitkári kinevezésrõl

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 46.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz té sé re Tu kacs Ist vánt 2008. de cem ber 1-jei 
ha tállyal a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá vá kine -
vezem.

Bu da pest, 2008. no vem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/05140/2008.

A köztársasági elnök
242/2008. (XI. 28.) KE

határozata

államtitkári kinevezésrõl

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 46.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -

el nök elõ ter jesz té sé re Var ju Lász lót 2008. de cem ber 1-jei
ha tállyal a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um 
ál lam tit ká rá vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. no vem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/05141/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1073/2008. (XI. 28.) Korm.

határozata

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 74/B. §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör -
vény 1. §-ának (2) be kez dé se alap ján meg hoz za az aláb bi
ha tá ro za tát:

1. A Kor mány

a) mó do sít ja a Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala -
pít vány Ala pí tó Ok ira tát és el fo gad ja an nak egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö ve gét;

b) fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa ügyé ben,
an nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le ér de ké ben, az ala pí -
tó ne vé ben el jár jon.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. A Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer ke zet be
fog lalt Ala pí tó Ok ira tát a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt
kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re
 emel ke dé sét kö ve tõ en azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány
1074/2008. (XI. 28.) Korm.

ha tá ro za ta

a gaz da sá gi vál ság öve ze tek ke ze lé sé vel össze füg gõ
kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért fe le lõs

kor mány biz tos ki ne ve zé sé rõl

1. A Kor mány a gaz da sá gi vál ság öve ze tek ke ze lé sé vel
össze füg gõ kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ra
Tu kacs Ist vánt 2008. de cem ber 1-jei ha tállyal kor mány -
biz tos sá ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos
a) ja vas la to kat tesz a Kor mány ál tal kü lön jog sza bály

alap ján gaz da sá gi vál ság öve zet nek mi nõ sí tett kis tér sé gek
vo nat ko zá sá ban az or szá got el érõ gaz da sá gi vál ság je len -
sé gek ne ga tív ha tá sa i nak csök ken té se ér de ké ben, to váb bá
köz re mû kö dik e ja vas la tok meg va ló sí tá sá ban,

b) fi gye lem mel kí sé ri az a) pont ban meg ha tá ro zott kis -
tér sé gek be irá nyu ló ha zai és uni ós for rá sok ren del ke zés re
bo csá tá sát, il let ve fel hasz ná lá sát, to váb bá szük ség ese tén
az arra ha tás kör rel ren del ke zõ szerv in téz ke dé sét kez de -
mé nye zi,

c) kap cso la tot tart az a) pont ban meg ha tá ro zott kis tér sé -
gek ben mû kö dõ he lyi ön kor mány za tok kal, köz tes tü le tek -
kel, va la mint tár sa dal mi és gaz da sá gi szer ve ze tek kel.

3. A kor mány biz tos a 2. pont ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va

a) össze han gol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te -
vé keny sé gét,

b) elõ ter jesz té se ket ké szít a Kor mány, il let ve a kor -
mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le tek ré szé re,

c) ész re vé te le ket te het a kor mány-elõ ter jesz té sek re, a
je len té sek re, va la mint a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze te i re,

d) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in -
for má ci ó kat, elem zé se ket kér het.

4. A kor mány biz tos a te vé keny sé gé rõl rend sze re sen be -
szá mol a Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net nek.

5. A kor mány biz tost a te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti.

6. A Kor mány ka bi net je i rõl szó ló 1068/2006. (VII. 13.)
Korm. ha tá ro zat 3/A. pont c) al pont já ban a „va la mint az
in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos” szö veg rész he lyé be 
az „az in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos, va la -
mint a gaz da sá gi vál ság öve ze tek ke ze lé sé vel össze füg gõ
kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért fe le lõs kor -
mány biz tos” szö veg lép.

7. Ha tá lyát vesz ti
7.1. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ról szó ló

1083/2002. (V. 30.) Korm. ha tá ro zat,

7.2. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1101/2002. (VI. 10.) Korm. ha tá ro zat,

7.3. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1102/2002. (VI. 10.) Korm. ha tá ro zat,

7.4. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1104/2002. (VI. 13.) Korm. ha tá ro zat,

7.5. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1105/2002. (VI. 13.) Korm. ha tá ro zat,

7.6. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1119/2002. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat,

7.7. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ról szó ló
1128/2002. (VII. 19.) Korm. ha tá ro zat,

7.8. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1152/2002. (IX. 6.) Korm. ha tá ro zat,

7.9. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1153/2002. (IX. 6.) Korm. ha tá ro zat,

7.10. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ról szó ló
1008/2003. (II. 20.) Korm. ha tá ro zat,

7.11. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ról szó ló
1009/2003. (II. 20.) Korm. ha tá ro zat,

7.12. a ke le ti pi a ci gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé ért
fe le lõs kor mány biz tos fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
1045/2003. (V. 28.) Korm. ha tá ro zat,

7.13. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1060/2003. (VI. 20.) Korm. ha tá ro zat,

7.14. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1079/2003. (VIII. 6.) Korm. ha tá ro zat,

7.15. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1081/2003. (VIII. 9.) Korm. ha tá ro zat,

7.16. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1114/2003. (XI. 13.) Korm. ha tá ro zat,

7.17. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1005/2004. (II. 5.) Korm. ha tá ro zat,

7.18. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1017/2004. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat,

7.19. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1022/2004. (III. 18.) Korm. ha tá ro zat,

7.20. a föld bir tok-po li ti kai kor mány biz tos fel men té sé -
rõl szó ló 1081/2004. (VIII. 6.) Korm. ha tá ro zat,

7.21. az egész ség ügyi re form prog ram vég re haj tá sá nak
ko or di ná lá sá ért fe le lõs kor mány biz tos fel men té sé rõl szó ló 
1087/2004. (IX. 8.) Korm. ha tá ro zat,

7.22. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1101/2004. (X. 15.) Korm. ha tá ro zat,

7.23. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1001/2005. (I. 7.) Korm. ha tá ro zat,

7.24. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1006/2005. (I. 26.) Korm. ha tá ro zat,

7.25. a ma gyar–kí nai gaz da sá gi kap cso la tok fejleszté -
séért, va la mint a 2010. évi Shang hai Vi lág ki ál lí tá son tör -
ténõ rész vé tel ko or di ná lá sá ért fe le lõs kor mány biz tos fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 1073/2005. (VII. 14.) Korm.
hatá rozat,



7.26. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1009/2006. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat,

7.27. az ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról szó ló
1035/2006. (IV. 5.) Korm. ha tá ro zat,

7.28. a kor mány biz to sok, kor mány meg bí zot tak fel men -
té sé rõl és egyes kor mány ha tá ro za tok ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl szó ló 1053/2006. (V. 26.) Korm. ha tá ro zat,

7.29. a ke le ti pi a ci gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé ért
fe le lõs kor mány biz tos ki ne ve zé sé rõl szó ló 1086/2006.
(IX. 5.) Korm. ha tá ro zat,

7.30. a kor mány biz tos fel men té sé rõl szó ló 1047/2007.
(VII. 1.) Korm. ha tá ro zat,

7.31. az „Új rend és sza bad ság” prog ra mért fe le lõs kor -
mány biz tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról szó ló 1074/2007. 
(X. 1.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról szó ló 1002/2008.
(I. 25.) Korm. ha tá ro zat,

7.32. a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány -
biz tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról szó ló 1007/2008.
(II. 19.) Korm. ha tá ro zat,

7.33. az au di o vi zu á lis mé dia po li ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos fel men té sé rõl szó ló 1020/2008. (III. 28.)
Korm. ha tá ro zat,

7.34. a vil la mos ener gia-ipar ban kö tött hosszú távú szer -
zõ dé sek ren de zé sé rõl szó ló 2080/2007. (V. 11.) Korm. ha -
tá ro zat,

7.35. a vil la mos ener gia-ipar ban kö tött hosszú távú szer -
zõ dé sek ren de zé sé rõl szó ló 2080/2007. (V. 11.) Korm. ha -
tá ro zat mó do sí tá sá ról szó ló 2021/2008. (II. 23.) Korm. ha -
tá ro zat.

8. A Kor mány Gi lyán Györ gyöt a ke le ti pi a ci gaz da sá gi
kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs kor mány biz to si meg bí -
za tá sa alól fel men ti.

9. Ez a ha tá ro zat 2008. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

10. E ha tá ro zat 6–9. pont ja 2008. de cem ber 2-án ha tá -
lyát vesz ti. Ez a pont 2008. de cem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1075/2008. (XI. 28.) Korm.

határozata

az infokommunikációért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány az in for ma ti ká val, az in for má ci ós tár sa -
da lom mal és az elekt ro ni kus hír köz lés sel össze füg gõ kor -
mány za ti te vé keny ség irá nyí tá sá ra – két éves idõ tar tam ra – 
Baja Fe renc ál lam tit kár urat kor mány biz tos sá ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos fel adat kör ében
a) össze han gol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek

te vé keny sé gét,
b) elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány, il let ve a kor -

mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le tek ré szé re,
c) ész re vé te le ket te het a kormány-elõ ter jesz tésekre, a

je len té sek re, va la mint a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze te i re,
d) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint

gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl, és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru ma in való kép vi se le té rõl,

e) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in -
for má ci ó kat, elem zé se ket kér het.

3. A kor mány biz tos köz re mû kö dik
a) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val össze füg gõ, így kü -

lö nö sen a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tá si és fi ze té -
si el já rá sok ról, va la mint a köz igaz ga tá si adat bá zi sok és
nyil ván tar tá sok szab vá nyo sí tá sá ról  szóló,

b) az in for ma ti ká val össze füg gõ, így kü lö nö sen az
elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok ról, va la mint az
in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok ról
 szóló,

c) az elekt ro ni kus hír köz lé sért való fe le lõs ség kö ré be
tar to zó,
jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben.

4. A kor mány biz tos elõ ké szí ti az in for má ci ós tár sa da -
lom ki tel je sí té sé hez és az in fo kom mu ni ká ci ós szek tor fej -
lesz té sé hez kap cso ló dó stra té gi á kat, va la mint gon dos ko -
dik a kap cso ló dó prog ra mok vég re haj tá sá ról.

5. A kor mány biz tos a 4. pont ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében gon dos ko dik kü lö nö sen

a) az elekt ro ni kus hír köz lé si, így kü lö nö sen a szé les sá -
vú inf ra struk tú ra fej lesz té sé hez szük sé ges kor mány za ti in -
téz ke dé sek meg té te lé rõl, kez de mé nye zé sé rõl,

b) az in ter ne tes tar ta lom kí ná lat bõ ví té sé hez, kor sze rû -
sí té sé hez szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé -
rõl, kez de mé nye zé sé rõl,

c) a di gi tá lis sza ka dék fel szá mo lá sá hoz, a di gi tá lis írás -
tu dás el ter jesz té sé hez szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé -
sek meg té te lé rõl és kez de mé nye zé sé rõl, kü lö nö sen a kö -
zös sé gi in ter net-hoz zá fé ré si pon tok ki ala kí tá sá val és mû -
köd te té sé vel, il let ve az in ter net hasz ná la tot nép sze rû sí tõ
mo ti vá ci ós prog ra mok elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa ré vén,

d) az e-gaz da ság ha zai fej lesz té sé hez szük sé ges kor -
mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé rõl, kez de mé nye zé sé rõl,

e) az in fo kom mu ni ká ci ós esz kö zök és al kal ma zá sok
gaz da ság ban tör té nõ fel hasz ná lá sa ösz tön zé sé nek elõ se gí -
té sé rõl,

f) az elekt ro ni kus hír köz lés-po li ti ká ra vo nat ko zó ja vas -
lat elõ ké szí té sé rõl, va la mint az ar ról  szóló kor mány ha tá ro -
zat vég re haj tá sá ról.
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6. A kor mány biz tos össze han gol ja az egy sé ges köz -
igaz ga tá si és köz szol gál ta tá si elekt ro ni kus fej lesz té si és
szol gál ta tá si po li ti ka ki ala kí tá sát és meg va ló sí tá sát.

7. A kor mány biz tos a 6. pont ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében gon dos ko dik kü lö nö sen

a) az elekt ro ni kus kor mány za ti ge rinc há ló zat mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

b) az In for ma ti kai Köz há ló Prog ram mû köd te té sé rõl,
c) az elekt ro ni kus köz szol gál ta tá sok kal kap cso la tos

kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá nak össze han go lá sá ról,
d) a köz igaz ga tá si por tá lok és hon la pok egy sé ges aka -

dály men tes ki dol go zá sá ról és fo lya ma tos kar ban tar tá sá -
ról,

e) a költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap cso la tos köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai fel ada tok vég re haj tá sá nak össze han -
go lá sá ról,

f) a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tá si és fi ze té si
el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok vég re haj tá sá ról, en -
nek so rán össze han gol ja a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ez zel össze füg gõ te vé -
keny sé gét,

g) a köz pon ti és a te rü le ti köz igaz ga tás in for ma ti kai
együtt mû kö dé sé rõl, a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó
rend szer, az ága za ti és az ön kor mány za ti al rend sze rek
együtt mû kö dé sé rõl, a nem zet kö zi köz igaz ga tá si in for ma -
ti kai rend sze rek hez tör té nõ csat la ko zás ról és az azok kal
való együtt mû kö dés rõl,

h) az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ-rend szer rel
(EDR) és az Egy sé ges Eu ró pai Sür gõs sé gi Hí vó szám ra
(112) ala po zott Eu ró pai Se gély hí vó Rend szer rel (ESR)
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak össze han go lá sá ról,

i) a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá hoz szük sé ges köz -
igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi á já nak elõ ké szí té sé rõl és
vég re haj tá sá nak össze han go lá sá ról,

j) az elekt ro ni kus köz igaz ga tás fej lesz té sé re irá nyu ló
pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak össze han go lá sá ról.

8. A kor mány biz tos a 6. pont ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében kü lö nö sen

a) fi gye lem mel kí sé ri a leg alább több sé gi ál la mi tu laj -
don ban álló gaz da sá gi tár sa sá gok in for ma ti kai fejleszté -
seit, szük ség ese tén ja vas la to kat tesz a ha tás kör rel ren del -
ke zõ mi nisz ter nek e fej lesz té sek ha té kony sá gá nak növelé -
sére,

b) fel ügye li a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szert és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott zárt cé lú há -
ló za to kat,

c) meg ha tá roz za, szer ve zi, il let ve vég re hajt ja a vé de -
lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ in for ma ti kai
fel ada ta it,

d) el lát ja a Köz igaz ga tá si In for ma ti kai Bi zott ság (KIB) 
el nö ki fel ada ta it,

e) az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te rem té se ér de ké -
ben ja vas la tot tesz a fel adat kör rel ren del ke zõ szer vek szá -
má ra a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kor sze rû sí té sé re,
éssze rû sí té sé re, va la mint a köz szol gál ta tá si fo lya ma tok
egy sze rû sí té sé re,

f) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ se gí ti a
köz igaz ga tás ban in for ma ti kai esz kö zök kel nyil ván tar tott
köz ér de kû ada tok tár sa dal mi el ér he tõ sé gé nek és fel hasz -
ná lá sá nak sza bá lyo zá sát,

g) a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter rel együt te sen
tesz ja vas la tot az ál lam ház tar tá si for rá sok fel hasz ná lá sá -
val vagy leg alább több sé gi ál la mi tu laj don ban álló gaz da -
sá gi tár sa ság ál tal meg va ló su ló, ál ta lá nos vagy egye di cé -
lo kat szol gá ló hír köz lé si há ló za tok fej lesz té sé vel össze -
füg gõ ügyek ben.

9. Ez a ha tá ro zat 2008. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

10. A köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok kor mány za -
ti ko or di ná ci ó já ról  szóló 1026/2007. (IV. 11.) Korm. ha tá -
ro zat 2. és 3. pont já ban a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe -
le lõs kor mány biz tos” szö veg rész he lyé be az „in fo kom mu -
ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos” szö veg, 6. pont já ban az
„a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos”
szö veg rész he lyé be az „az in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs
kor mány biz tos” szöveg lép.

11. Az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer
(EDR) fo lya ma tos mû köd te té sé hez kap cso ló dó fel ada tok -
ról  szóló 1032/2007. (V. 15.) Korm. ha tá ro zat 3. pont já ban 
az „a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos”
szö veg rész he lyé be az „az in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs
kor mány biz tos” szö veg, 1. pont a) al pont já ban és 4. pont -
já ban a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos” szö veg rész he lyé be az „in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs
kor mány biz tos” szö veg, 2. pont já ban az „a köz igaz ga tá si
in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos sal” szö veg rész he -
lyé be az „az in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos -
sal” szö veg, 3. pont já ban az „a köz igaz ga tá si in for ma ti ká -
ért fe le lõs kor mány biz tost” szö veg rész he lyé be az „az in -
fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tost” szö veg lép.

12. A pi a ci és a nem pi a ci sze rep lõk ad mi niszt ra tív ter -
he i nek csök ken té sé re, va la mint az el já rá sok egy sze rû sí té -
sé re és gyor sí tá sá ra irá nyu ló kor mány za ti prog ram ról
 szóló 1058/2008. (IX. 9.) Korm. ha tá ro zat 7–8., 10., 16. és
19. pont já ban az „az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos” szö veg rész he lyé be az „az in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le -
lõs kor mány biz tos” szö veg lép.

13. Ha tá lyát vesz ti az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány -
biz tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 1026/2008.
(IV. 29.) Korm. ha tá ro zat.

14. E ha tá ro zat 10–13. pont ja 2008. de cem ber 2-án ha -
tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés 2008. de cem ber 3-án ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
75/2008. (XI. 28.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.

évi LVII. tör vény 60.  § (1) be kez dé se alap ján, a kül ügy mi -
nisz ter ja vas la tá ra

Gi lyán Györ gyöt

a Kül ügy mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2008. no vem ber 30-ai ha tállyal, más fon tos meg bí za -
tá sa  miatt –

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
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A miniszterelnök utasítása

A miniszterelnök
6/2008. (HÉ 48.) ME

utasítása
a Miniszterelnöki Hivatal

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
1/2008. (MK 57.) ME utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 30. § (4) bekezdésében foglalt jogkö-
römben a következõ utasítást adom ki:

1. §

A Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 1/2008. (MK 57.) ME utasítás melléklete
(a továbbiakban: Szabályzat) 4. § (3) bekezdése a követke-
zõ új e) ponttal egészül ki:

(A miniszter irányítja)
„e) a gazdasági válságövezetek kezelésével összefüggõ

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs kor-
mánybiztos mint a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára te-
vékenységét,”

2. §

A Szabályzat 6. § (1) bekezdése a következõ új f) pont-
tal egészül ki:

(A Hivatalban)
„f) a gazdasági válságövezetek kezeléséért felelõs,”

(államtitkár mûködik.)

3. §

A Szabályzat 8. § (2) bekezdése a következõ új k) pont-
tal egészül ki:

(Az általános államtitkár)
„k) ellátja a miniszternek a kormányzati tevékenység

összehangolásával összefüggõ, más állami vezetõ vagy
szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó feladatait a
keleti piaci gazdasági kapcsolatok fejlesztése tekinte-
tében.”

4. §

A Szabályzat a következõ új alcímmel és 12. §-sal egé-
szül ki:

„A gazdasági válságövezetek kezelésével összefüggõ
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs

kormánybiztos
mint a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára

12. § A gazdasági válságövezetek kezelésével össze-
függõ kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
kormánybiztos mint a Miniszterelnöki Hivatal államtitká-
ra titkárságának létszáma legfeljebb 6 fõ lehet.”

5. §

(1) A Szabályzat 20. § (1) bekezdése a következõ új p)
ponttal egészül ki:

(Az igazgatási szakállamtitkár)
„p) a miniszter kijelölése alapján közremûködik a Kor-

mány számára készülõ egyes közpolitikai szempontból ki-
emelkedõ jelentõségû javaslatok elõkészítésében és véle-
ményezésében.”

(2) A Szabályzat 20. § (2) bekezdése a következõ új d)
ponttal egészül ki:

(Az igazgatási szakállamtitkár irányítja)
„d) a szakállamtitkár titkársága osztályaként mûködõ

Igazgatási Monitoring Osztály vezetõjének tevékeny-
ségét.”

6. §

A Szabályzat 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, egyben a bekezdés a következõ
levezetõ szöveggel egészül ki:

(A Hivatal keretei között)
„c) a gazdasági válságövezetek kezelésével összefüggõ

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs kor-
mánybiztos

mûködik.”
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7. §

A Szabályzat 31. § (4) bekezdése a következõ új
c) ponttal egészül ki:

(A kiadmányozás rendjérõl)
„c) az általa irányított szervezeti egység tekintetében a

gazdasági válságövezetek kezelésével összefüggõ kormány-
zati tevékenység összehangolásáért felelõs kormánybiztos”
(rendelkezik, e szervezeti egységek tekintetében a
32–33. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.)

8. §

A Szabályzat 35. §-a a következõ új (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) A Hivatal létszám- és foglalkoztatási helyzetével,
szerzõdéses kapcsolataival, a Hivatal gazdálkodásával, to-
vábbá a Hivatal által ellátott biztonsági feladatokkal
összefüggõ döntések elõkészítése során az igazgatási
szakállamtitkár véleményét ki kell kérni.”

9. §

A Szabályzat 36. §-a a következõ új (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) A munkáltatói jogkör átruházását megelõzõen az
igazgatási szakállamtitkár véleményét ki kell kérni, az át-
ruházásról szóló okirat egy eredeti példányát pedig meg
kell részére küldeni.”

10. §

A Szabályzat a következõ új alcímmel és 40/A. §-sal
egészül ki:

„A közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok
közzétételének rendje

40/A. § (1) A közérdekû és közérdekbõl nyilvános ada-
tok jogszabályi rendelkezésen alapuló közzétételéért az
adattal rendelkezõ – külön miniszteri utasításban adatfele-
lõsként megjelölt – szervezeti egység vezetõje a felelõs.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését az igazga-
tási szakállamtitkár hangolja össze és értékeli.”

11. §

(1) A Szabályzat 1. számú függeléke a következõ új
10.1.1. ponttal egészül ki:

„10.1.1. Igazgatási Monitoring Osztály”

(2) A Szabályzat 1. számú függelék 10.4.1. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„10.4.1. Személyügyi Osztály”

(3) A Szabályzat 1. számú függeléke a következõ új 16.
ponttal egészül ki:

„16. A gazdasági válságövezetek kezelésével összefüg-
gõ kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
kormánybiztos mint a Miniszterelnöki Hivatal államtit-
kára irányításával

16.1. Államtitkár Titkársága”

12. §

A Szabályzat 2. számú függelék 10.4. alcím 2. pont
c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Fõosz-
tály jogi képviseleti feladatai körében)

„c) elõkészíti és lefolytatja a Hivatal egyszerû közbe-
szerzési eljárásait, továbbá – a külön szabályzatban meg-
határozottak szerint – ellátja a nemzeti értékhatárt megha-
ladó közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes feladatokat,”

13. §

(1) A Szabályzat 4. § (6) bekezdésében az „55” szöveg-
rész helyébe a „51” szöveg, 5/A. § (3) bekezdésében a „hat”
szövegrész helyébe a „7” szöveg, 7. § (5) bekezdésében a
„179” szövegrész helyébe a „180” szöveg, 8. § (6) bekezdé-
sében az „52” szövegrész helyébe a „40” szöveg, 9 § (4) be-
kezdésében a „81” szövegrész helyébe a „72” szöveg, 11. §
(7) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „8” szöveg,
13/A. § (2) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „6”
szöveg, 18. § (4) bekezdésében a „32” szövegrész helyébe a
„34” szöveg, 19. § (14) bekezdésében a „70” szövegrész he-
lyébe a „71” szöveg, 20. § (5) bekezdésében a „112” szöveg-
rész helyébe a „129” szöveg, 21/A. § (5) bekezdésében a
„41” szövegrész helyébe a „40” szöveg lép.

(2) A Szabályzat 4. § (4) bekezdésében a „ , a miniszter
által parlamenti helyettesítésére esetileg kijelölt államtit-
kár, illetve a Szabályzatban meghatározott esetekben a jo-
gi és közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe az „az
általános államtitkár akadályoztatása esetén a parlamenti
helyettesítés kivételével a jogi és közigazgatási államtit-
kár, továbbá a parlamenti helyettesítés vonatkozásában a
miniszter által esetileg kijelölt államtitkár” szöveg lép.

(3) A Szabályzat 9. § (1) bekezdés j) pontjában az „a
közérdekû adatok nyilvánosságával” szövegrész helyébe
az „a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésével” szöveg lép.

(4) A Szabályzat 20. § (1) bekezdés d) pontjában a „gon-
doskodik a Hivatal polgári jogi szerzõdéseinek elkészíté-
sérõl” szövegrész helyébe az „a részére megküldött kezde-
ményezések alapján gondoskodik a Hivatal polgári jogi
szerzõdéseinek elkészítésérõl” szöveg lép.

(5) A Szabályzat 20. § (3) bekezdésében az „a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Ksztv. 2. § (1) be-
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kezdés c), g)–i) pontjaiban meghatározott részjogosítvá-
nyokat a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság tekinteté-
ben” szövegrész helyébe az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c),
g)–i) pontjaiban meghatározott részjogosítványokat a
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság tekintetében, vala-
mint a miniszter hatáskörét a Corvinus Támogatásközve-
títõ Nonprofit Zrt. tekintetében” szöveg lép.

(6) A Szabályzat 28. § (2) bekezdésében az „az informa-
tikáért felelõs kormánybiztos képviselõje” szövegrész he-
lyébe az „az infokommunikációért felelõs kormánybiztos
képviselõje, a gazdasági válságövezetek kezelésével ösz-
szefüggõ kormányzati tevékenység összehangolásáért fe-
lelõs kormánybiztos képviselõje” szöveg lép.

(7) A Szabályzat 33. § (3) bekezdésében az „a)–c) pont-
jaiban” szövegrész helyébe az „a)–d) pontjaiban” szöveg,
az „ügyiratokat” szövegrész helyébe a „dokumentumokat”
szöveg, a „láttamozza” szövegrész helyébe a „kézjegyével
látja el” szöveg lép.

(8) A Szabályzat 36. § (2) bekezdésében az „ , illetve az
informatikáért felelõs kormánybiztos mint a Miniszterel-
nöki Hivatal államtitkára” szövegrész helyébe az „az info-
kommunikációért felelõs kormánybiztos mint a Miniszter-
elnöki Hivatal államtitkára, illetve a gazdasági válságöve-
zetek kezelésével összefüggõ kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs kormánybiztos mint a Minisz-
terelnöki Hivatal államtitkára” szöveg lép.

(9) A Szabályzat 41. § (3) bekezdésében az „a Hivatal
intranetes felületén közzé kell tenni” szövegrész helyébe
az „a Hivatal intranetes hálózatán az igazgatási szakállam-
titkár közzéteszi” szöveg lép.

(10) A Szabályzat 4. § (3) bekezdés d) pontjában, 6. §
(1) bekezdés e) pontjában, a 11. §-t megelõzõ alcímben, a
11. § (1)–(2) és (4)–(7) bekezdésében, 20. § (3) bekezdé-
sében, 22. § (1) bekezdés b) pontjában, 31. § (4) bekezdés
d) pontjában, 1. számú függelék 14. pontjában, 2. számú
függelék 15. 2. pont m) és o) alpontjában, valamint a Mi-
niszterelnöki Hivatal államtitkárainak és szakállamtitká-
rainak feladatkörérõl szóló 3/2008. (MK 74.) ME utasítás
1. § (1) bekezdés c) pontjában az „informatikáért” szöveg-
rész helyébe az „infokommunikációért” szöveg lép.

14. §

(1) Ez az utasítás 2008. december 1-jén lép hatályba.

(2) A Szabályzat a jelen utasítás mellékletében megha-
tározott szöveggel 3. számú függelékkel egészül ki.

(3) A Szabályzat 22. § (3) bekezdésben az „ , az (1) be-
kezdés c) pontjában meghatározott kormánybiztos titkár-
ságának létszáma legfeljebb 2 fõ” szövegrész, 36. § (1) be-
kezdésében az „(eltérítés)” szövegrész, valamint 1. számú
függelék 10.4.3. pontja hatályát veszti.

(4) Ez az utasítás, valamint a Miniszterelnöki Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2008.
(MK 57.) ME utasítás módosításáról szóló 4/2008.
(MK 74.) ME utasítás 2008. december 2-án hatályát
veszti.

Budapest, 2008. november 24.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 6/2008. (HÉ 48.) ME utasításhoz

„3. számú függelék

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre

A Miniszterelnöki Hivatalban vagyonnyilatkozat-tétel-
re kötelezett az a személy, aki

a) közigazgatási hatósági ügyben eljár, ilyen ügyben
döntés meghozatalára javaslatot tesz, vagy a döntéshoza-
talban közremûködik,

b) a nemzeti értékhatárokat elérõ vagy meghaladó érté-
kû közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a
közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl
szóló miniszteri utasításban meghatározottak alapján köz-
beszerzési eljárás során bírálóbizottsági tagként, döntés-
hozóként, vagy munkacsoportban javaslattételre jogosult
személyként közremûködik,

c) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett kötele-
zettségvállalásra vagy teljesítésigazolásra jogosult sze-
mélyként rendelkezik,

d) a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljá-
rási rendrõl és hatáskörökrõl szóló utasítás alapján költ-
ségvetési támogatás felhasználásáról javaslattételre, dön-
tésre vagy ellenõrzésre jogosult,

politikai tanácsadó, politikai fõtanácsadó, kormány-
vagy miniszteri tanácsadó, vagy fõtanácsadó, vezetõi
megbízással rendelkezõ köztisztviselõ,

e) jogszabály alapján „C” típusú nemzetbiztonsági el-
lenõrzésre köteles fontos és bizalmas munkakört tölt be.”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása

20/2008. (HÉ 48.) IRM
utasítás

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
2008. évi költségvetési fejezeti kezelésû
elõirányzatainak felhasználásáról szóló

Szabályzatának kiadásáról szóló
11/2008. (IK 3.) IRM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. § (9) bekezdése alapján, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §
2. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõ
utasítást adom ki.

1. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008.
évi költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak fel-
használásáról szóló Szabályzatának kiadásáról szóló
11/2008. (IK 3.) IRM utasítás 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008.
évi költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak fel-
használásáról szóló Szabályzatát jelen utasítás melléklete
tartalmazza.”

2. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008.
évi költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak fel-
használásáról szóló Szabályzatának kiadásáról szóló
11/2008. (IK 3.) IRM utasítás melléklete helyébe jelen uta-
sítás melléklete lép.

3. Ez az utasítás a Hivatalos Értesítõben történõ közzé-
tételét követõ napon lép hatályba és az azt következõ na-
pon hatályát veszti.

4. Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007.
évi fejezeti kezelésû elõirányzatainak számviteli politiká-
járól, számlarendjérõl szóló 4/2007. (IK 3.) IRM utasítás.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 20/2008. (HÉ 48.) IRM utasításhoz

„Melléklet a 11/2008. (IK 3.) IRM utasításhoz

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
2008. évi költségvetési fejezeti kezelésû
elõirányzatainak felhasználásáról szóló

Szabályzata

I.

E szabályzat hatálya az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fejezet (a továbbiakban: IRM fejezet) részére a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban: költségve-
tési törvény) 2008. évre jóváhagyott alábbi fejezeti kezelé-
sû elõirányzatokra, valamint a fejezet részére év közben
jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatokra terjed ki.

1. Ágazati célfeladatok
a) A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodószerve-

zetek támogatása
b) Energiaracionalizálás
c) A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapí-

tott kártalanítás
d) Jogi segítségnyújtás
e) Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése
f) Társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,

támogatások
g) Informatikai rendszerekkel összefüggõ kötelezett-

ségek
h) PPP-rendszerben épülõ börtön
i) MÁK számlavezetési díjak
j) Közrendvédelmi bírság
k) Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes

nyugellátásához
l) Országos Baleset-megelõzési Bizottság
m) Bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatása
n) Nemzetközi fizetési kötelezettség
o) Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájából

az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése
p) Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenysé-

gében való magyar részvétel

2. Alapítványok támogatása
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

3. Beruházás
a) Közbiztonsági beruházások
b) Lakáscélú beruházás
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4. Társadalmi önszervezõdések támogatása
a) Szabadságharcosokért Közalapítvány
b) Rendészeti sportszervezetek támogatása
c) Szakszervezetek támogatása
d) Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület támogatása
e) Országos Polgárõr Szövetség
f) Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása
g) Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jo-

gász Fórum megrendezéséhez

5. Egyéb közösségi programok

6. Szolidaritási programok

7. Fejezeti tartalék
a) Fejezeti általános tartalék
b) Fejezeti egyensúlyi tartalék

II.

Az elõirányzatok felhasználásának
általános szabályai

1. A költségvetési törvényben az IRM fejezet fejezeti
kezelésû elõirányzatai egy költségvetési címet (20. cím)
alkotnak, felhasználásuk kizárólag a költségvetési tör-
vényben meghatározott céloknak megfelelõen történhet.

A fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ elõirány-
zat-átcsoportosításokra az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ában
elõírtak szerint kerülhet sor.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére történõ fejeze-
ten kívüli, valamint a fejezet által közvetlenül teljesített ki-
fizetések elõirányzat-finanszírozási terv alapján teljesítés-
arányosan történnek. A feladatfinanszírozási körbe tartozó
elõirányzatok finanszírozása teljesítményarányosan, a
tényleges felmerüléskor történik. Az elõirányzat-finanszí-
rozási terv alapul kell szolgáljon a teljesítményarányos
finanszírozáshoz (keretnyitáshoz) és összhangban kell
lennie a kötelezettségvállalásokkal.

Az elõirányzat-módosítási jogkört a fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõje által átruházott hatáskörében, az
SZMSZ felhatalmazása alapján, a Költségvetési és Gazda-
sági Fõosztály vezetõje (a továbbiakban: gazdasági veze-
tõ) gyakorolja.

2. A felhasználással kapcsolatos pénzügyi-gazdasági
jogkörök a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utal-
ványozás, az ellenjegyzés és szakmai teljesítésigazolás.

a) Kötelezettségvállalásra a fejezeti kezelésû elõirány-
zatok tekintetében – a büntetõeljárásról szóló törvény
alapján megállapított kártalanítás, a jogi segítségnyújtás és
a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése elõirányza-
tok kivételével – a költségvetési szerv vezetõje [az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban:

IRM), mint költségvetési szervnél a továbbiakban: a mi-
niszter] vagy az általa írásban megbízott személy jogosult
(kötelezettségvállaló) a gazdasági vezetõ vagy az általa
írásban kijelölt személy ellenjegyzése után. A tárgyévi
elõirányzat terhére – ha jogszabály másként nem rendelke-
zik – akkor vállalható kötelezettség, ha a pénzügyi teljesí-
tés a tárgyévet követõ év június 30-áig megtörténik. A kö-
telezettségvállalással terhelt fejezeti kezelésû elõirány-
zat-maradvány jóváhagyása elõtti kifizetéskor, illetve a
kötelezettségvállalás bejelentése elõtt elõirányzat-módo-
sítást kell végrehajtani. Elõirányzat-maradványt terhelõ
kifizetés tárgyévi elõirányzat terhére nem teljesíthetõ.
A kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat maradvány
terhére – ha a kötelezettség meghiúsul, vagy a felhasználás
összege kisebb az elõirányzatnál – újabb kötelezettség
csak a pénzügyminiszter engedélyével vállalható. A köte-
lezettségvállalásnak elõirányzat-felhasználási terven kell
alapulnia, és csak írásban történhet.

b) Éven túli kötelezettség a tárgyévet követõ év(ek)
elõirányzata terhére történõ kifizetésre az Áht.
12/A–12/B. §-ában és a 22–23/A. §-ában foglaltakra fi-
gyelemmel, illetve a Kormány határozatában megjelölt
elõirányzatok mértékéig vállalható. Tárgyéven túli fizetési
kötelezettség – kivéve a jogszabályon, jogerõs bírósági, il-
letve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségválla-
lást – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezett-
ségvállalás idõpontjában ismert feltételek mellett, az ese-
dékességkor a rendeltetésszerû mûködés veszélyeztetése
nélkül finanszírozható.

c) Érvényesítésre a gazdasági vezetõ által írásban meg-
bízott pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkezõ
dolgozó jogosult.

d) Utalványozásra a miniszter által írásban felhatalma-
zott személy jogosult.

e) Ellenjegyzésre – ott, ahol jelen szabályzat másként
nem rendelkezik – a gazdasági vezetõ, illetõleg az általa
írásban kijelölt személy jogosult.

f) Szakmai teljesítés igazolását a miniszter által írás-
ban felhatalmazott személyek végzik. A szakmai teljesí-
tésigazolást „A kifizetés jogosságát és összegszerûségét
szakmailag igazolom” szöveg ráírásával és megfelelõ
aláírással, dátummal ellátva kell elvégezni.

A felsorolt jogkörökre felhatalmazott személyek körét
és azok aláírás mintáját a fejezeti kezelésû elõirányzatok
számviteli politikájának 1–3. mellékletei tartalmazzák.

3. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról
történõ pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettség
teljesítése érdekében:

a) az ágazati célfeladatok vonatkozásában:
– a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodószerve-

zetek támogatásáról a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága (a továbbiakban: BvOP),

– az Energiaracionalizálás elõirányzat teljesítésérõl a
Rendészeti Igazgatási Fõosztály,
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– a büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapí-
tott kártalanításról az Igazságügyi Kodifikációs és Szol-
gáltatási Fõosztály,

– a jogi segítségnyújtás teljesítésérõl az Igazságügyi
Kodifikációs és Szolgáltatási Fõosztály,

– a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése telje-
sítésérõl az Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási
Fõosztály,

– a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások teljesítésérõl a Büntetõpolitikai Fõosztály,

– az informatikai rendszerekkel összefüggõ kötelezett-
ségek teljesítésérõl a Költségvetési és Gazdasági Fõosz-
tály,

– a PPP-rendszerben épülõ börtön elõirányzat teljesíté-
sérõl a BvOP,

– a közrendvédelmi bírság teljesítésérõl a Büntetõpoli-
tikai Fõosztály,

– az Országos Baleset-megelõzési Bizottság elõirány-
zat teljesítésérõl az Országos Rendõr-fõkapitányság
(ORFK) és Országos Baleset-megelõzési Bizottság,

– a bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatásá-
ról a Büntetõpolitikai Fõosztály,

– a nemzetközi fizetési kötelezettség teljesítésérõl –
szakterületi érintettségnek megfelelõen – a Rendészeti
Felügyeleti és Tervezési Fõosztály és a Bel- és Igazság-
ügyi Együttmûködési és Migrációs Fõosztály,

– az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájából
az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítésérõl a
Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Fõosztály,

– az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenysé-
gében való magyar részvétel, Rendészeti Felügyeleti és
Tervezési Fõosztály

b) társadalmi önszervezõdések támogatása alcímhez
tartozó

– a Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása,
– a rendészeti sportszervezetek támogatása,
– a szakszervezetek támogatása,
– a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület támogatása,
– az Országos Polgárõr Szövetség és
– a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása
– a Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jo-

gász Fórum megrendezéséhez
fejezeti kezelésû elõirányzatok vonatkozásában az Áht.
13/A. § (2) bekezdése értelmében a minisztérium és a tá-
mogatott között kötött támogatási szerzõdésben foglaltak
szerint a támogatott szervezet;

c) az alapítványok támogatása (Emberi Jogok Ma-
gyar Központja Közalapítvány) esetében az Áht. 13/A. §
(2) bekezdése értelmében a minisztérium és a támogatott
(köz)alapítvány között kötött támogatási szerzõdésben
foglaltak szerint a támogatott szervezet,

d) az Egyéb közösségi programok és a Szolidaritási
programok elõirányzat felhasználása vonatkozásában az

érintett szakmai fõosztályok közremûködésével a Támo-
gatás-koordinációs Fõosztály
értékelést ad a Költségvetési és Gazdasági Fõosztály
Fejezeti Költségvetési Osztálya (a továbbiakban: Feje-
zeti Költségvetési Osztály) részére a szakmai feladatok
teljesítésére vonatkozóan, valamint a pénzügyi teljesí-
tés és a feladatmegvalósítás összhangjára tekintettel.

A feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok,
mint a központi beruházás elõirányzat esetében: a felhasz-
nálásról történõ beszámolás az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 77. §-a alapján történik. A beszámoló
elkészítéséért felelõsöket a III. fejezetben az egyes elõ-
irányzatok leírása tartalmazza. A beszámolót a Fejezeti
Költségvetési Osztály részére kell megküldeni.

4. Az elõirányzatok teljesítésérõl készített éves beszá-
molókat (értékeléseket) a beszámolásra kötelezettek a
számszaki költségvetési beszámolóval egyidejûleg kötele-
sek megküldeni a Fejezeti Költségvetési Osztály részére.
A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodószervezetek
támogatásáról, továbbá a PPP-rendszerben épülõ börtön
elõirányzat teljesítésérõl szóló beszámolókat a Bünte-
tés-végrehajtási Felügyeleti és Tervezési Osztály és a Ren-
dészeti Vagyongazdálkodási Osztály részére, az Országos
Baleset-megelõzési Bizottság elõirányzat teljesítésérõl
szóló beszámolót a Rendészeti Szakállamtitkárság részére
is meg kell küldeni. Számszaki és tartalmi felülvizsgálatot
követõen a Fejezeti Költségvetési Osztály az elõirányza-
tok felhasználásáról az éves zárszámadás keretében szá-
mol be.

5. A fejezeti kezelésû elõirányzatnak az éves beszámo-
lóban szereplõ maradványa a következõ évben – a gazda-
sági vezetõ hatáskörében elvégzett elõirányzat-módosítás
után –, változatlan rendeltetéssel, elsõsorban az elõzõ év-
ben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következõ év-
ben teljesülõ kötelezettségek kiegyenlítésére a pénzügy-
miniszter által jóváhagyott összeg erejéig használható fel.
Az elõirányzat-maradvány felhasználására vonatkozó el-
járási szabályok megegyeznek az eredetileg megállapított
elõirányzat felhasználására elõírtakkal.

6. Jelen Szabályzat I. fejezet 2. pontjában szereplõ ala-
pítvány, továbbá a 4. pontjában felsorolt társadalmi ön-
szervezõdések esetében a támogatott szervezetekkel az
Áht. 13/A. §-ában és 15. §-ában foglaltaknak megfelelõ tá-
mogatási szerzõdést kell kötni, melyben részletesen meg
kell határozni a támogatás felhasználásával és az elszámo-
lással összefüggõ valamennyi kötelezettséget, valamint az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ellenõrzési jogo-
sítványait. Ennek megfelelõen a támogatási szerzõdésnek
tartalmaznia kell a támogatás célját, az elszámolás határ-
idejét, tartalmát, az elszámoláshoz csatolandó hitelesített
dokumentumok megnevezését, a támogatás továbbadásá-
nak feltételeit (amennyiben az továbbadható) és ezen ese-
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tekben a kedvezményezettekkel való szerzõdéskötési kö-
telezettséget, a szerzõdésszegés szankcióit és a támogatás
felhasználására vonatkozó ellenõrzési jogosultságot.

7. A jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére
visszatérítés mellett nyújtható támogatások (kölcsönök)
folyósítása a jogi segítségnyújtás, a bûncselekmények ál-
dozatainak kárenyhítése és az energiaracionalizálás elõ-
irányzatok terhére történhet. A folyósítás, visszatérítés,
behajthatatlan követelésekrõl való lemondás részletes sza-
bályozását az egyes elõirányzatok leírása tartalmazza.

8. Azon jóváhagyott elõirányzatokra vonatkozóan,
amelyek felhasználása nem közvetlenül a fejezetnél (a fe-
jezet irányítása alá tartozó költségvetési szervnél) történik,
hanem az a fejezet által meghirdetett pályázati úton kerül
felhasználásra, e Szabályzaton felül a felhasználás részle-
tes szabályait kormányrendelet és igazságügyi és rendé-
szeti miniszteri rendelet szabályozza.

III.

Az elõirányzatok felhasználásának
részletes szabályai

1. Ágazati célfeladatok

a) A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodószer-
vezetek támogatása

Az elõirányzat célja a fogvatartottakat foglalkoztató
gazdálkodószervezetek támogatása, mely a fogvatartottak
foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési elõirányzat
felhasználási rendjérõl szóló 2/1996. (III. 13.) IM–PM
együttes rendelet (a továbbiakban: IM–PM együttes ren-
delet) alapján történik.

Az elõirányzat felügyeleti szervi módosítást követõen
– az IM–PM együttes rendeletben foglaltaknak megfele-
lõen – pótelõirányzat formájában kerül átadásra a BvOP
részére.

A BvOP-nál a finanszírozás idõarányos keretnyitással,
az elõirányzat felhasználása az IM–PM együttes rendelet-
ben foglaltak alapján történik.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványo-
zás és az ellenjegyzés, továbbá a támogatás odaítélésének,
a szakmai teljesítésigazolás rendje, a támogatás felhaszná-
lása, valamint az arról készült beszámoló ellenõrzése a
BvOP belsõ szabályozásának megfelelõen történik. A sza-
bályozásban rendelkezni kell arra vonatkozóan is, hogy a
szakmai teljesítésigazolás során milyen feltételek teljesü-
lését kell vizsgálni.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

Az elõirányzat évközi felhasználásáról a feladat végre-
hajtásáért felelõs BvOP – az IM–PM együttes rendeletben
elõírtaknak megfelelõen – a gazdálkodószervezetek által

jogcímenkénti bontásban elkészített jelentések alapján ne-
gyedévente, illetve év végén a Fejezeti Költségvetési Osz-
tály részére tájékoztatást nyújt. A tájékozatónak gazdasági
társaságonként tartalmaznia kell az IM–PM együttes ren-
deletben meghatározott adatokat. Az elszámolást a Fejeze-
ti Költségvetési Osztály számszaki ellenõrzést követõen a
Pénzügyminisztérium felé továbbítja.

b) Energiaracionalizálás
A bevételi elõirányzat a korábban ezen a címen kifize-

tett támogatások visszatérítésébõl a fejezet felügyelete alá
tartozó rendészeti szervek energiaracionalizálási rendsze-
rének támogatására szolgál. Az évente meghirdetett pályá-
zaton a fejezet irányítása alá tartozó rendészeti költségve-
tési szervek üzemeltetési költségeik mérséklését elõsegítõ
fejlesztéseik finanszírozásához igényelhetnek visszatérí-
tendõ támogatást.

A támogatás feltételrendszerét – a saját forrás mértéké-
nek nagyságát, valamint a vonatkozó határidõket (a pályá-
zat benyújtásának, illetve elbírálásának, valamint az arról
történõ értesítésnek, az energetikai fejlesztés megvalósítá-
sának, az arról történõ beszámolásnak, a támogatás vissza-
fizetésének határidejét) tartalmazó pályázati kiírást – a
Rendészeti Igazgatási Fõosztály készíti el. A pályázati fel-
hívás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlap-
ján kerül közzétételre és ezzel egyidejûleg az érintett
intézményi kör értesítése közvetlenül is megtörténik.

Az elbírálás értékelési szempontjait, illetve az abban
történõ változásokat a rendészeti szakállamtitkár hagyja
jóvá.

A pályázat szakmai értékelését a Rendészeti Felügyeleti
és Ellenõrzési Fõosztály koordinálásával energetikus
szakemberekbõl álló szakmai zsûri végzi. A pályázat ered-
ményérõl a pályázók a pályázati felhívásban rögzített dá-
tum szerint tájékoztatást kapnak.

A pályázat nyerteseivel a mûszaki, pénzügyi teljesítés-
re, a visszafizetési kötelezettségekre, valamint a tényleges
megtakarítások dokumentálására szerzõdést kell kötni,
amely egyben kötelezettségvállalásnak minõsül. Kötele-
zettségvállaló a miniszter által írásban felhatalmazott sze-
mély (rendészeti szakállamtitkár, Rendészeti Felügyeleti
és Ellenõrzési Fõosztály vezetõje).

A szerzõdéskötést és a Rendészeti Felügyeleti és Ellen-
õrzési Fõosztály szakmai teljesítésigazolását követõen a
Fejezeti Költségvetési Osztály gondoskodik a támogatási
összegek átutalásáról.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A szakmai teljesítésigazolásra, utalványozásra, ellen-
jegyzésre és érvényesítésre a számviteli politikában meg-
határozott személyek jogosultak.

c) A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megál-
lapított kártalanítás

Az elõirányzat célja a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény alapján a magyar állam ellen indított kártala-
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nítási perben a felperes részére a jogerõs bírósági határo-
zatban megállapított kártalanítás kifizetése.

Az elõirányzat a központi költségvetés elõirányzat-mó-
dosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai közé tarto-
zik. (Amennyiben a jóváhagyott elõirányzat nem fedezi a
tényleges kiadásokat a többletigényt a Fejezeti Költségve-
tési Osztály jóváhagyás céljából a Pénzügyminisztérium
részére küldi meg, amely alapján a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: MÁK) megnyitja a kifizetéshez szüksé-
ges keretet.)

Az Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Fõosztály
által készített feljegyzésben foglaltak alapján a Fejezeti
Költségvetési Osztály munkatársa kiszámítja a felperes-
nek járó kártalanítás összegét a perköltség, valamint a ka-
mat figyelembevételével. Ezt követõen átutalja a felperes,
illetve jogi képviselõje által megadott bankszámlára, vagy
a jogosult kérésére intézkedik annak postai úton történõ
teljesítésére a szakmai fejezeti kezelésû elõirányzat-cél-
elõirányzat felhasználási keretszámláról.

Az elõirányzathoz kapcsolódóan keletkezõ maradvány
az elõirányzat-maradvány elszámolás során a fejezet önre-
víziója alapján a Pénzügyminisztérium által megjelölt
számla javára befizetésre kerül.

Az elõirányzatot felhasználásakor kezelési költség nem
terheli.

Kötelezettségvállalás a jogerõs bírósági határozat, pe-
ren kívüli kötelezettségvállalás (igényelismerés) esetén a
kártalanításra vonatkozó – a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult szervezeti egység vezetõjének aláírásával ellá-
tott – „Megállapodás” elnevezésû okirata. Az elõirányzat
terhére vállalt kötelezettségekre nem vonatkozik az Ámr.
162/A. §-ában elõírt adatszolgáltatás.

A szakmai teljesítés igazolását az Igazságügyi Kodifi-
kációs és Szolgáltatási Fõosztály szakirányú végzettségû,
a miniszter által ezen feladat elvégzésével felhatalmazott
munkatársai látják el a jogerõs bírósági határozat alapján.

Utalványozó a miniszter által írásban megbízott sze-
mély. Az érvényesítést, ellenjegyzést a gazdasági vezetõ
által írásban megbízott végzi, a felperes, a jogi képviselõ
és az Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Fõosztály,
továbbá perköltség esetén a Költségvetési és Gazdasági
Fõosztály Gazdasági Osztálya egyidejû értesítése mellett.

d) Jogi segítségnyújtás
Az elõirányzat célja a jogi segítségnyújtásról szóló

2003. évi LXXX. törvény alapján egyrészt a peren kívüli
támogatások esetén a jogi szolgáltatást végzõ jogi segítõ
díját az állam térítse, vagy elõlegezze meg, másrészt a pol-
gári és büntetõperes eljárásokban a fél helyett az állam ál-
tal kifizetendõ (elõlegezendõ) pártfogó ügyvéd díját fizes-
se meg. Az elõirányzat célja továbbá, hogy az Európai
Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás
iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díját az
állam térítse meg vagy elõlegezze; a kifizetésre – a külön
jogszabályban foglaltak szerint – megfelelõen alkalmazni
kell a jogi segítõi díj kifizetésére vonatkozó szabályokat.

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes sza-
bályait, valamint a jogi segítõ és a pártfogó ügyvéd díjazá-
sát külön igazságügy, valamint igazságügyi és rendészeti
miniszteri rendeletek szabályozzák.

A hatályos jogszabályi elõírások alapján a jogi segítõi
névjegyzékben szereplõ jogi segítõ a peren kívüli szolgál-
tatást igénybevevõ számára jogi tanácsot ad vagy bead-
ványt készít, valamint erre vonatkozó meghatalmazás
alapján betekint ügyének irataiba, amelynek jogszabály-
ban meghatározott mértékû munkadíját és költségeit az ál-
lam a fél helyett a jogi segítõ részére megfizeti, vagy meg-
elõlegezi.

Polgári eljárásokban és büntetõeljárások bírósági szaka-
szában a jogi segítõi névjegyzékben szereplõ jogi segítõ,
vagy az Igazságügyi Hivatal által kirendelt más ügyvéd,
ügyvédi iroda ellátja a támogatásban részesülõ fél pártfogó
ügyvédi képviseletét. A támogatás engedélyezésérõl – a
jogi szolgáltatás díjának állam általi viselésérõl, illetve az
állam általi megelõlegezésérõl – az Igazságügyi Hivatal
eljárásra illetékes területi hivatala (megyei hivatal) határo-
zattal dönt. A határozat ellen a Központi Igazságügyi Hi-
vatalhoz (a továbbiakban: KIH) lehet fellebbezést benyúj-
tani, a jogerõs határozat pedig bíróság elõtt is megtámad-
ható. A pártfogó ügyvédi díj megállapítása és kifizetése a
per jogerõs befejezése után történik. Az állam által kifize-
tett (megelõlegezett) pártfogó ügyvédi díjat – a bíróság
pártfogó ügyvédi díj viselésérõl szóló döntésétõl függõen
– a fél helyett vagy az állam viseli, vagy a félnek, illetve
perbeli ellenfelének (büntetõeljárásban a terheltnek) azt
vissza kell térítenie.

A peren kívüli jogi szolgáltatás teljesítését követõen a
jogi segítõ az igazolt jogi szolgáltatás díjáról kiállítja a
számlát vagy a tevékenységre vonatkozó jogszabályok
szerinti egyéb okiratot (a továbbiakban együtt: számla), és
a külön jogszabályban elõírt mellékletekkel együtt meg-
küldi a megyei hivatalnak. A peres támogatások esetén a
pártfogó ügyvéd díjigényét a megyei hivatal határozattal
bírálja el, majd annak jogerõre emelkedését követõen (az
abban foglalt összegre) nyújtja be a pártfogó ügyvéd szám-
láját a megyei hivatalnak.

A megyei hivatalban az arra felhatalmazott személyek a
számla beérkezését követõ 8 munkanapon belül elvégzik a
szakmai teljesítésigazolást, a számlák és kötelezõ mellék-
leteinek összevetésével. A szakmai teljesítésigazolás so-
rán ellenõrizni kell, hogy a kiállított számla a számlával
együtt megküldött peren kívüli támogatást engedélyezõ,
jogerõs határozatban foglaltak elvégzésével kapcsolatosan
készült-e, a felszámított jogi segítõi díj megfelel-e a jog-
szabályokban elõírtaknak, illetve a számlát a pártfogó
ügyvédi díjat megállapító jogerõs határozat alapján állítot-
ták-e ki. Ezt követõen a megyei hivatal megkeresi a KIH
Pénzügyi Osztályát a jogi segítõi díj, illetve a pártfogó
ügyvédi díj (díjelõleg) kifizetése érdekében.

A jogi segítõi díj, illetve a pártfogó ügyvédi díj (díjelõ-
leg) kifizetése és a díj (díjelõleg) visszatérítésére irányuló
követelés elõírása érdekében a megyei hivatal az Igazság-
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ügyi Hivatal belsõ eljárásrendjében foglaltak szerint, a kü-
lön jogszabályban elõírt rendszerességgel küldi meg a kifi-
zetendõ összegek listáját a Központi Igazságügyi Hivatal
Pénzügyi Osztályának. A Pénzügyi Osztály a kifizetendõ
összeget a jogi segítõ, illetõleg más ügyvéd, ügyvédi iroda
részére a külön jogszabályban elõírt határidõn belül a
„Jogi segítségnyújtás” elnevezésû célelõirányzat (a továb-
biakban: célelõirányzat) terhére utalja át.

A visszatérítés terhe mellett nyújtott, illetõleg a megelõ-
legezett és vissza nem térített peren kívüli és polgári peres
ügyben nyújtott támogatás a hatályos jogszabályok alap-
ján adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül, a
teljesítés elmulasztása esetén a megyei hivatal – az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §-ában fog-
laltak szerint – megkeresi a tartozás összegének behajtásá-
ra hatáskörrel rendelkezõ szervet. A bûnügyi költségek
körébe tartozó pártfogó ügyvédi díj visszatérítésének el-
mulasztása esetén az annak behajtására hatáskörrel rendel-
kezõ szervet (illetékes megyei bíróság gazdasági hivatala)
keresi meg a megyei hivatal.

A behajthatatlan követelések és a határozattal elenge-
dett követelések leírásának, nyilvántartásból való kiveze-
tésének részletes szabályait a fejezeti kezelésû elõirányza-
tokra vonatkozó számviteli politika tartalmazza.

Az elõirányzat terhére történõ kifizetések, illetve meg-
térítések a jogi segítségnyújtás alszámla terhére/javára
történnek. Az alszámla megnyitására a célelõirányzat el-
különített pénzügyi lebonyolítása miatt került sor. Az al-
számláról történõ pénzügyi teljesítéseket az Igazságügyi
Hivatal bonyolítja a számla feletti rendelkezési jogosult-
ság átadásával. A számla feletti jogosultság átadását, vala-
mint az elõirányzat felhasználásának, nyilvántartásának
– ideértve az analitikus nyilvántartások vezetésének rend-
jét is –, továbbá a Fejezeti Költségvetési Osztály részére a
könyvviteli nyilvántartásba vételhez a feladás részletes
rendjét az Igazságügyi Minisztérium és az Igazságügyi Hi-
vatal között 2006. évben kötött megállapodás tartalmazza.
Az alszámla feletti rendelkezési jogosultság átadásával
egyidejûleg szabályozásra kerül – a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok és a fejezet felügyeletét ellátó szerv irányítási
feladataival kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó szám-
viteli politika mellékletében – az utalványozás, a szakmai
teljesítésigazolás, az ellenjegyzés és érvényesítés Igazság-
ügyi Hivatalnál történõ végzésére való felhatalmazás is.

Az elõirányzat a központi költségvetés elõirányzat-mó-
dosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai közé tarto-
zik. (Amennyiben a jóváhagyott elõirányzat nem fedezi a
tényleges kiadásokat a többletigényt a Fejezeti Költségve-
tési Osztály jóváhagyás céljából a Pénzügyminisztérium
részére küldi meg, amely alapján a MÁK megnyitja a kifi-
zetéshez szükséges keretet.)

Az elõirányzathoz kapcsolódóan keletkezõ maradvány
az elõirányzat-maradvány elszámolás során a fejezet önre-
víziója alapján a Pénzügyminisztérium által megjelölt
számla javára befizetésre kerül.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

Kötelezettségvállalás a megyei hivatal által hozott hatá-
rozat vagy jogorvoslat folytán a KIH által hozott határozat
vagy jogerõs bírósági határozat. Az elõirányzat terhére
vállalt kötelezettségekre nem vonatkozik az Ámr.
162/A. §-ában elõírt adatszolgáltatási kötelezettség.

A szakmai teljesítésigazolásra, utalványozásra, ellen-
jegyzésre és érvényesítésre a számviteli politikában meg-
határozott igazságügyi hivatali munkatársak jogosultak.

e) Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Az elõirányzat célja, hogy a bûncselekmények áldoza-

tainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005.
évi CXXXV. törvény alapján a bûncselekményt elszenve-
dett és emiatt életminõségükben veszélybe került szemé-
lyek anyagi sérelmei enyhüljenek. Az állam áldozatsegítõ
támogatásként azonnali pénzügyi segélyt ad, elõsegíti az
áldozat érdekeinek érvényesítését, szakjogászi segítség-
nyújtást biztosít, továbbá a szándékos, személy elleni erõ-
szakos bûncselekmények áldozatainak kárenyhítést nyújt.

A hatályos jogszabályok alapján:
– Azonnali pénzügyi segélyként a megyei (fõvárosi)

Igazságügyi Hivatal áldozatsegítõ szolgálata (a továbbiak-
ban: területi áldozatsegítõ szolgálat) fedezi az áldozat lak-
hatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcso-
latos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegû rendkí-
vüli kiadásait akkor, ha a bûncselekmény következtében
az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. A se-
gély legmagasabb összege a tárgyévet megelõzõ második
év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nem-
zetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43 százaléka.

– Kárenyhítésre az a rászoruló természetes személy ál-
dozat jogosult, akinek sérelmére szándékos, személy elle-
ni erõszakos bûncselekményt követtek el, s ennek követ-
kezményeként testi épsége, egészsége súlyosan károso-
dott. Kárenyhítésre jogosult továbbá az a természetes sze-
mély is, aki az említett sértettnek vagy meghalt személy-
nek az elkövetés idõpontjában egy háztartásban élõ egye-
nes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelõszülõje, örök-
be fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, il-
letve akinek eltartására a bûncselekmény következtében
károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható
bírósági, illetõleg hatósági határozat vagy érvényes szer-
zõdés alapján köteles vagy köteles volt.

Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részle-
tes szabályait külön igazságügy-miniszteri rendelet szabá-
lyozza.

A támogatások iránti kérelmet a területi áldozatsegítõ
szolgálatnál kell elõterjeszteni. Az áldozat a kérelmét bár-
mely területi áldozatsegítõ szolgálatnál elõterjesztheti.

A kérelem személyes elõterjesztése esetén a területi ál-
dozatsegítõ szolgálat mérlegelési jogkörében dönt arról,
hogy az azonnali pénzügyi segély teljes összege vagy egy
része azonnal, készpénzben kifizethetõ-e.
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A területi áldozatsegítõ szolgálat a határozat jogerõre
emelkedésének napján, a nyilvántartásba történõ bejegy-
zést követõen intézkedik az azonnali pénzügyi segély
készpénzben történõ kifizetése iránt. Az azonnali pénz-
ügyi segély készpénzben történõ kifizetését a KIH a saját
elõirányzatának terhére elõlegezi meg. A megelõlegezett
összegeket havonta a KIH a tárgyhónapot követõ hónap-
ban átvezeti a fejezeti kezelésû számláról az Igazságügyi
Hivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

A területi áldozatsegítõ szolgálat a határozat jogerõre
emelkedésének napján a nyilvántartásba történõ bejegy-
zést követõen az azonnali pénzügyi segély postai/banki
úton történõ kifizetése iránt megkeresi a KIH Áldozatsegí-
tõ Szolgálatát, aki felterjeszti a határozatokat a KIH Pénz-
ügyi Osztályára. A KIH Pénzügyi Osztálya a bûncselek-
mények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésû szám-
láról teljesíti az azonnali pénzügyi segélyek kiutalását.

Az egy összegû kárenyhítés átutalása, illetve postai úton
történõ kifizetése iránt az Igazságügyi Hivatal a határozat
jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül intéz-
kedik.

Az utólag visszatérítésre kötelezett, de vissza nem térí-
tett támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak
minõsül, a teljesítés elmulasztása esetén a területi áldozat-
segítõ szolgálat megkeresi a tartozás összegének behajtá-
sára hatáskörrel rendelkezõ szervet.

A behajthatatlan követelések és a határozattal elenge-
dett követelések leírásának, nyilvántartásból való kiveze-
tésének részletes szabályait a fejezeti kezelésû elõirányza-
tokra vonatkozó számviteli politika tartalmazza.

Járadék folyósításáról szóló határozat esetén az Igaz-
ságügyi Hivatal a határozat jogerõre emelkedését köve-
tõen intézkedik a járadéktagok utalása iránt oly módon,
hogy az áldozat az elsõ járadéktagot legkésõbb a követ-
kezõ hónap 10. napjáig megkapja.

Az elõirányzat terhére történõ kifizetések, illetve meg-
térítések a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése al-
számla terhére/javára történnek. Az alszámla megnyitásá-
ra a célelõirányzat elkülönített pénzügyi lebonyolítása
miatt került sor. Az alszámláról történõ pénzügyi teljesíté-
seket az Igazságügyi Hivatal bonyolítja a számla feletti
rendelkezési jogosultság átadásával. A számla feletti jogo-
sultság átadását, valamint az elõirányzat felhasználásának,
nyilvántartásának – ideértve az analitikus nyilvántartások
vezetésének rendjét is –, továbbá a Fejezeti Költségvetési
Osztály részére a könyvviteli nyilvántartásba vételhez a
feladás részletes rendjét az Igazságügyi Minisztérium és
az Igazságügyi Hivatal között 2006. évben kötött megálla-
podás tartalmazza.

Az alszámla feletti rendelkezési jogosultság átadásával
egyidejûleg szabályozásra kerül – a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok és a fejezet felügyeletét ellátó szerv irányítási
feladataival kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó szám-
viteli politika mellékletében – az utalványozás, a szakmai
teljesítésigazolás, az ellenjegyzés és érvényesítés Igazság-
ügyi Hivatalnál történõ végzésére történõ felhatalmazás is.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

Az elõirányzat a központi költségvetés elõirányzat-mó-
dosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai közé tarto-
zik. (Amennyiben a jóváhagyott elõirányzat nem fedezi a
tényleges kiadásokat a többletigényt a Fejezeti Költségve-
tési Osztály jóváhagyás céljából a Pénzügyminisztérium
részére küldi meg, amely alapján a MÁK megnyitja a kifi-
zetéshez szükséges keretet.)

Az elõirányzathoz kapcsolódóan keletkezõ maradvány
az elõirányzat-maradvány elszámolás során a fejezet önre-
víziója alapján a Pénzügyminisztérium által megjelölt
számla javára befizetésre kerül.

Kötelezettségvállalás a területi áldozatsegítõ szolgálat
által hozott határozat vagy jogorvoslat folytán a KIH Ál-
dozatsegítõ Szolgálat által hozott határozat vagy jogerõs
bírósági határozat. Az elõirányzat terhére vállalt kötele-
zettségekre nem vonatkozik az Ámr. 162/A. §-ában elõírt
adatszolgáltatási kötelezettség.

A szakmai teljesítésigazolást a KIH miniszter által, ezen
feladat elvégzésével felhatalmazott munkatársai látják el a
területi áldozatsegítõ szolgálat által hozott határozat alap-
ján. Áldozatsegítõ támogatás szakmai teljesítés igazolása
során ellenõrizni kell, hogy a megküldött határozatban
szereplõ összeg megfelel-e a jogszabályban elõírtaknak.

A szakmai teljesítésigazolásra, utalványozásra, ellen-
jegyzésre és érvényesítésre a számviteli politikában meg-
határozott igazságügyi hivatali munkatársak jogosultak.

f) A társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadá-
sok, támogatások

Az elõirányzat célja a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti
stratégiája cselekvési programjának a városok, települések
biztonságának fokozása érdekében meghatározott intézke-
dések közül a helyi biztonságérzet növelését célzó beavat-
kozások megvalósítása a közösségépítés eszközeivel, en-
nek keretében olyan települési közösségi tevékenységek
támogatása, amelyekkel a helyi intézmények, hatóságok,
önkormányzatok, gazdasági szereplõk a lakosokkal
együttmûködve erõsítik a közbiztonságot, valamint a helyi
közbiztonsággal kapcsolatos megoldások támogatása, kis-
közösségi civil mozgalmak szervezése és támogatása.
A cselekvési program feladatainak részbeni végrehajtása a
Büntetõpolitikai Fõosztály által kiírt pályázati rendszer-
ben történik.

A jóváhagyott elõirányzat egy része – a személyi jutta-
tások, a munkaadókat terhelõ járulékok és a dologi kiadá-
sok kiemelt elõirányzat csoporton jóváhagyott elõirány-
zat – a pályázatok lebonyolítására és pénzügyi ellenõrzé-
sére, a támogatási szerzõdések elõkészítésére, nyilvántar-
tására, kiadványok, tájékoztató füzetek megjelentetésére,
valamint az elõirányzat kezelésével kapcsolatos egyéb
mûködési kiadásokra kerül felhasználásra.

A személyi juttatás, a munkaadókat terhelõ járulékok
kiemelt elõirányzat tényleges teljesítését – az IRM Igazga-
tás költségvetésének terhére – a Gazdasági Osztály végzi.
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A kifizetett személyi juttatás és az azt terhelõ járulék
összegét a kötelezettségvállalás (és amennyiben számla
alapján történt a kifizetés, akkor számlamásolat), valamint
a Gazdasági Osztály által elkülönített szervezeti kódon
nyilvántartott tényleges kifizetés és errõl készített feladás
alapján a Fejezeti Költségvetési Osztály – felügyeleti szer-
vi módosítást követõen – elõirányzat-átcsoportosítással át-
adja (megtéríti) az IRM Igazgatás részére. Az elõirányza-
tok rendezését a gazdasági vezetõ által kiadott utasítás sza-
bályozza.

A dologi elõirányzat terhére – átutalási megbízással –
történõ kifizetéseket a Fejezeti Költségvetési Osztály tel-
jesíti.

Az elõirányzat ezen részéhez kapcsolódó kötelezettség-
vállalások nyilvántartásba vételét, arról a kincstári adat-
szolgáltatást a Fejezeti Költségvetési Osztály végzi.

Az elõirányzat másik része – az egyéb mûködési célú tá-
mogatások, kiadások kiemelt elõirányzat csoporton jóvá-
hagyott elõirányzat – a cselekvési program feladatainak
végrehajtására kerül felhasználásra, pályázati rendszerben
véglegesen nyújtott támogatás formájában. A pályázati
rendszerben felhasználásra kerülõ pénzeszközök folyósí-
tásának, elszámolásának, ellenõrzésének részletes szabá-
lyait igazságügy-miniszteri rendelet szabályozza.

A pályázatokat a Büntetõpolitikai Fõosztály az Orszá-
gos Bûnmegelõzési Bizottság (a továbbiakban: OBmB)
jóváhagyásával írja ki. A pályázati felhívásokat az IRM in-
ternetes honlapján közzé kell tenni.

A támogatásokról a bírálóbizottságok döntési javaslatá-
nak ismeretében az OBmB Program felügyelõbizottságá-
nak jóváhagyása alapján a büntetõpolitikai szakállamtitkár
dönt.

A pályázaton elnyert összeg átutalására a támogatási
szerzõdésben foglaltak szerint kerül sor a fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámla terhére a pályáztatás
lebonyolítására, valamint a pályázati támogatás rendelte-
tésszerû felhasználásának, elszámolásának ellenõrzésére
az IRM által megbízott közremûködõ szervezet által elõ-
készített utalvány alapján. A pályázaton elnyert összegre
elõlegkifizetés nem történik. A támogatott részére történõ
átutalás az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeleté-
ben, illetve a támogatási szerzõdésben %-os mértékben
meghatározott részletekben történik.

Az elõirányzat felhasználásával kapcsolatosan – a prog-
ram megvalósítása során visszavonásra kerülõ támogatás
esetén – keletkezõ követelések (adósok) nyilvántartását,
értékelését, illetve a behajthatatlan követelések leírásának,
nyilvántartásból való kivezetésének részletes szabályait a
fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó számviteli
politika tartalmazza.

A Fejezeti Költségvetési Osztály a tárgyhavi kifizeté-
sekrõl a közremûködõ szervezetet a tárgyhónapot követõ
hónap 10. napjáig értesíti.

A közremûködõ szervezet a Büntetõpolitikai Fõosztály
számára a kötelezettségvállalásokról, kifizetésekrõl és a

visszatérítendõ/behajtandó tartozásokról idõszakos jelen-
tést és zárójelentést készít.

A támogatások rendeltetésszerû felhasználásának szak-
mai ellenõrzését az IRM – bûnmegelõzési és közigazgatási
szakemberek igénybevételével – végzi. A szakmai ellenõr-
zés a program végrehajtása során és a végsõ elszámoláskor
történik.

Az elõirányzathoz kapcsolódóan keletkezõ kötelezett-
ségvállalással terhelt elõirányzat-maradvány felhasználá-
sa felügyeleti hatáskörû elõirányzat-módosítást követõen
a következõ évben az eredeti rendeltetési célnak megfele-
lõen – jogszabályban elõírt módon – történik.

Kötelezettségvállalás a támogatásról szóló döntés aláírt
dokumentuma (támogatási szerzõdés). Kötelezettségválla-
ló (a támogatási szerzõdés aláírója) a miniszter által írás-
ban felhatalmazott személy. Elõzetes kötelezettségválla-
lásnak minõsül a pályázat kiírása, amennyiben nem kerül
visszavonásra. A kiírt pályázatokról a pályázati kiírást kö-
vetõ 5 munkanapon belül adatszolgáltatást kell teljesíteni
a Kincstár Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatást – a Bün-
tetõpolitikai Fõosztály jelzése alapján – a Fejezeti Költ-
ségvetési Osztály végzi. A számviteli nyilvántartásokba az
elõzetes kötelezettségvállalás kerül felvételre, amely a
tényleges támogatási szerzõdés megkötését követõen ke-
rül módosításra.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség terheli. Az elõirányzat kezelésével kapcso-
latos költségeket a 17/2008. (VIII. 27.) IRM rendelet tar-
talmazza.

A szakmai teljesítés igazolását a miniszter által ezen fel-
adat elvégzésére írásban megbízott személy a megkötött
támogatási szerzõdés, illetve a projekt lebonyolítása köz-
beni idõszakos szakmai ellenõrzés tapasztalatai alapján
végzi.

Az utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a
számviteli politikában meghatározott személyek jogo-
sultak.

g) Informatikai rendszerekkel összefüggõ kötelezett-
ségek

Az elõirányzat célja a Belügyminisztérium által elkez-
dett, az IRM-hez került rendészeti feladatokat ellátó intéz-
mények pénzügyi-számviteli rendszerének bevezetése so-
rán felmerülõ költségek finanszírozása.

Kötelezettségvállalás a feladat elvégzésével megbízott
gazdálkodószervezettel (vállalkozóval) kötött szerzõdés.
Kötelezettségvállaló a miniszter által írásban felhatalma-
zott személy.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A szakmai teljesítésigazolással ellátott számla alapján a
Költségvetési Fejezeti Osztály intézkedik az átutalásról.

A szakmai teljesítésigazolást a miniszter által ezen fel-
adat elvégzésére írásban megbízott személy a megkötött
szerzõdés, és az elvégzett feladatok ismeretében végzi.
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Az utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a
számviteli politikában meghatározott személyek jogo-
sultak.

h) PPP-rendszerben épülõ börtön
A 2126/2004. (V. 28.) Korm. határozat rendelkezett új

büntetés-végrehajtási intézetek létesítésérõl, valamint a
beruházásokhoz kötõdõ forrásbevonásról. Ennek értelmé-
ben a 2008. évi költségvetésben a szombathelyi és a tisza-
löki börtönprojektek bérleti díja került tervezésre.

Az elõirányzatok tényleges felhasználása a BvOP-nál
történik. A felhasználás érdekében az elõirányzatot a feje-
zet felügyeleti szervi módosítással, elõirányzat-átcsopor-
tosítással negyedévente bocsátja a BvOP rendelkezésére.
Az elõirányzatok felhasználásának havi ütemezésérõl, a
havi tényleges felhasználásról és a tényleges kifizetések
ütemezettõl való eltérésérõl, annak indokairól a BvOP
negyedévente elszámol a Költségvetési Fejezeti Osztály
felé.

Az elõirányzat átcsoportosításával egyidejûleg az elõ-
irányzat feletti rendelkezési jog is átadásra kerül az elsõd-
leges elszámolásra kötelezett költségvetési szerv, a BvOP
részére. Az elõirányzat felhasználásáért és az arról történõ
beszámolásért a BvOP vezetõje felelõs. A fizetési kötele-
zettség teljesítésérõl a szerzõdõ BvOP gondoskodik.

A kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás a
megvalósításért felelõs BvOP belsõ szabályozásának meg-
felelõen történik. A BvOP a szakmai teljesítésigazolás alá-
támasztásához köteles gondoskodni olyan részletes szabá-
lyozás kialakításáról, amely biztosítja a szolgáltatási díj
kifizetésekhez kapcsolódó egyes – a szerzõdésben szerep-
lõ – feladatok teljesülésének ellenõrzését. A BvOP sza-
bályzatában köteles meghatározni az érintett intézetek te-
vékenységét is – és errõl az intézeteket értesíteni – ami
megteremti a BvOP szakmai teljesítésigazolása feltételeit
(monitoring), a teljesítések tervezettõl való eltérésének
alátámasztását.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

Az utalványozás, az érvényesítés a megvalósításban
részt vevõ BvOP belsõ szabályozása alapján történik.

i) MÁK-számlavezetési díjak
Ezen a jogcímen a MÁK által a fejezeti kezelésû elõ-

irányzat-felhasználási keretszámlák vezetéséért felszá-
molt díjak fedezete került megtervezésre.

Az elõirányzat felhasználásának elszámolása a MÁK
által küldött számlaterhelés alapján történik.

Az utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a
számviteli politikában meghatározott személyek jogo-
sultak.

j) Közrendvédelmi bírság
A bevételi elõirányzat a közrend, közbiztonság védelme

érdekében
– a közterületek biztonságának javítása érdekében bûn-

megelõzési célra, a közterületi biztonság erõsítésében

érintett szervezetek együttmûködésének javítására, élet- és
vagyonvédelmi eszközök, módszerek kialakításának tá-
mogatására, a helyi biztonságérzet erõsítését célzó beavat-
kozások megvalósítására, valamint

– az illegális migráció visszaszorítása, kezelése érde-
kében végzett tevékenység, valamint az érintettek szárma-
zási országukba való visszatérése elõsegítésének támoga-
tására használható fel.

A közrendvédelmi bírság bevételi elõirányzatának fel-
használását az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó
pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabá-
lyairól szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartal-
mazza.

Az elõirányzat pályázati úton történõ felhasználására a
pályázatot évente legalább egy alkalommal a Büntetõpoli-
tikai Fõosztálya írja ki. A pályázati dokumentációt a mi-
nisztérium honlapján közzé kell tenni.

A pályázatok befogadásával, a döntés- és a támogatási
szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásával, azok vég-
rehajtásának pénzügyi ellenõrzésével kapcsolatos felada-
tok ellátását a MÁK mint közremûködõ szervezet végzi.

A nyertes pályázóval – az Áht. 13/A. §-ában foglaltak
szerinti – támogatási szerzõdés megkötésének elõkészíté-
sét a Büntetõpolitikai Fõosztály a közremûködõ szervezet
bevonásával végzi. A támogatás odaítélésérõl – a bírálóbi-
zottság döntési javaslata ismeretében – a büntetõpolitikai
szakállamtitkár dönt. A nyertes pályázóval a miniszter ál-
tal kötelezettségvállalásra írásban felhatalmazott személy
támogatási szerzõdést köt.

A támogatási szerzõdések megkötését követõen a Feje-
zeti Költségvetési Osztály intézkedik a támogatásoknak a
támogatási szerzõdésben %-os mértékben meghatározott
részletekben történõ átutalásáról.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség terheli. A kezelési költség a közremûködõ
szervezet részére megállapított és átutalt díjat, a bírálóbi-
zottsági tagok – a társtárcák és a minisztérium felügyelete
alá tartozó szervek képviselõi kivételével – díjazását és a
projekt nyomon követését ellátó szakemberek díjazását
foglalja magában.

Kötelezettségvállalás a támogatásról szóló döntés – tá-
mogatási szerzõdés – aláírt dokumentuma. Elõzetes köte-
lezettségvállalásnak minõsül a pályázat kiírása, amennyi-
ben az nem kerül visszavonásra.

Az utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a
számviteli politikában meghatározott személyek jogo-
sultak.

k) Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes
nyugellátásához

A támogatási elõirányzat technikai jellegû, amelyet a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a Nyugdíjbiztosítási Alap,
valamint Egészségbiztosítási Alap számlájára kell havi
rendszerességgel átutalni. Az utalandó összeget a költség-
vetési törvény határozza meg.
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A támogatási elõirányzat átutalásáról a Fejezeti Költ-
ségvetési Osztály gondoskodik.

Az utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a
számviteli politikában meghatározott személyek jogo-
sultak.

l) Országos Baleset-megelõzési Bizottság
A bevételi elõirányzat az ország közlekedésbiztonsága

javításával, a közúti balesetek megelõzésével összefüggõ
állami feladatok forrásául szolgál. Az elõirányzat forrásá-
ról, azok felhasználásáról a közúti közlekedésbiztonság
egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénz-
ügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról a
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezik.

Felhasználása a rendelet alapján, a három egymást követõ
évre szóló akcióprogram alapján kidolgozott éves intézkedé-
si terv alapján történik. Az akcióprogramot a hároméves idõ-
tartam lejártát megelõzõ év május 31-ig, az éves intézkedési
tervet pedig a tárgyévet megelõzõ év június 30-ig a közleke-
désért felelõs miniszter – a jogszabályban meghatározott
egyes feladatokra tekintettel a közlekedésrendészetért fele-
lõs miniszterrel egyetértésben – hagyja jóvá.

Az elõirányzatot az ORFK kezeli és az elõirányzat jog-
szerû – intézkedési tervvel egyeztetett – felhasználását ne-
gyedévente egyeztetnie kell az Országos Baleset-megelõ-
zési Bizottsággal (OBB).

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványo-
zás és az ellenjegyzés, továbbá a szakmai teljesítésigazo-
lás az ORFK belsõ szabályozásában foglaltak alapján tör-
ténik. A támogatás felhasználása, odaítélésének lebonyolí-
tása, valamint az arról készült beszámoló ellenõrzése az
ORFK és az OBB közötti Együttmûködési Megállapodás
szabályozásának megfelelõen történik.

Az országos rendõrfõkapitány a feladatok ellátásához
biztosított összegek feletti rendelkezési, kötelezettségvál-
lalási, utalványozási jogot átruházhatja az OBB tisztségvi-
selõinek.

A fejezethez befolyt bevételt a Fejezeti Költségvetési
Osztály minden hónap 10-éig átutalja az OBB részére az
éves intézkedési tervben jóváhagyott keret erejéig. A fo-
lyamatos feladatteljesítés érdekében az éves intézkedési
terv aláírását megelõzõen az átutalás az OBB által készített
és a Fejezeti Költségvetési Osztály részére megküldött,
tervezett részletes költségterv alapján történik. Az így ki-
utalt összeg felhasználására is vonatkoznak az akcióprog-
ramban, illetve az éves intézkedési tervben meghirdetet-
tek. A tervezett bevételt meghaladó forrás további biztosí-
tásáról az OBB javaslata alapján az igazságügyi és rendé-
szeti miniszter dönt. A döntésrõl az OBB 5 napon belül
tájékoztatja a Fejezeti Költségvetési Osztályt, amely gon-
doskodik a pénzösszegek átutalásáról.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásáról, az ak-
cióprogram teljesítésérõl szóló adatszolgáltatásért és be-
számolásáért az ORFK és az OBB felel.

m) Bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támoga-
tása

Az elõirányzat célja bûnmegelõzési, büntetõpolitikai
hatékonyságvizsgálatok készíttetése, a bûnmegelõzési ha-
zai és nemzetközi gyakorlatok megismerése és terjesztése
(rendezvények szervezése, publikációk, kiadványok elké-
szíttetése, honlap üzemeltetése), kutatások, tanulmányok
megrendelése, már bevált bûnmegelõzési gyakorlatok
utánkövetése, továbbfejlesztése. Ennek keretében olyan
szervek, szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek,
alapítványok, egyesületek támogatása is megvalósul, ame-
lyek tevékenységi körükben elõsegítik a bûncselekmé-
nyek elkövetésére ható okok, körülmények csökkentését.

Az elõirányzat a fenti tevékenységekhez kapcsolódó ki-
adásokra és egyedi kérelemre nyújtott támogatásra hasz-
nálható fel.

Az elõirányzat felhasználásának, elszámolásának, el-
lenõrzésének részletes szabályait a 17/2008. (VIII. 27.)
IRM rendelet tartalmazza.

Az elõirányzat egy része egyedi kérelemre benyújtott
támogatásra használható fel. Az egyedi támogatási kérel-
met a minisztériumhoz kell benyújtani, melynek elbírálá-
sát bírálóbizottság végzi. A támogatásokról az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter dönt.

A támogatásban részesített kérelmezõvel a büntetõpoli-
tikai szakállamtitkár az Áht. 13/A. §-a szerinti tartalommal
támogatási szerzõdést köt. A támogatás folyósítása – vég-
leges támogatás formájában – a megkötött támogatási
szerzõdésekben foglaltak alapján történik.

Kötelezettségvállalás a támogatásról szóló döntés – tá-
mogatási szerzõdés – aláírt dokumentuma.

Kötelezettséget a miniszter által írásban felhatalmazott
személy vállalhat.

Beszámolási kötelezettség a támogatásban részesült
szervezetek szerzõdésben meghatározott vezetõjét terheli.

Az elõirányzat másik része a fenti célokhoz kapcsolódó
költségek – szakanyag kiadása, rendezvények, konferen-
ciák és kiállítások megrendezése, kutatások megrendelése
és támogatása – forrásául szolgál. A tevékenységhez kap-
csolódó kiadások tényleges teljesítését a Költségvetési és
Gazdasági Fõosztály Gazdasági Osztálya végzi. A kifize-
tett összeg elszámolásáról, megtérítésérõl gazdasági veze-
tõi utasítás rendelkezik.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A szakmai teljesítés igazolását – a támogatási szerzõdé-
sek, illetve a benyújtott számlák alapján – a miniszter által
ezen feladat elvégzésére írásban megbízott személy végzi.

Az utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a
számviteli politikában meghatározott személyek jogo-
sultak.

n) Nemzetközi fizetési kötelezettség
Az elõirányzat célja a nemzetközi szervezetekben való

részvételhez forrás biztosítása. A törvényi sor tartalmaz
valamennyi olyan fizetési kötelezettséget, amely a nem-
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zetközi kapcsolatokkal összefüggésben felmerülhet. Pl.
tagdíjak finanszírozása [EUROPOL, INTERPOL, Nem-
zetközi Migrációs Politikát Fejlesztõ Központ (ICMPD),
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és a Délkelet-eu-
rópai Együttmûködési Kezdeményezés (SECI)], Kö-
zép-európai Rendõrakadémia mûködtetésével (KERA), a
polgári válságkezeléssel kapcsolatos kiadások finanszíro-
zása, egyéb közösségi politikák keretébe tartozó progra-
mok (EK tematikus program a migrációs és menekültügy
terén, DAPHNE III., bûnmegelõzési programok, Szolida-
ritás Keretprogram alapjainak közösségi fellépései stb.)
társfinanszírozásának biztosítása, külszolgálatot teljesítõ
munkavállalók költségei forrásának biztosítása, egyéb
konferenciákon való részvétel [pl. Európai Rendõr Akadé-
mia (CEPOL)], az EU Bizottsághoz és az ÁK-hoz kihelye-
zett gyakornokok költségeinek fedezete.

Az illetékes szakmai szerv felterjesztése alapján – az
érintett szakállamtitkár egyetértésével – a Fejezeti Költ-
ségvetési Osztály intézkedik az átutalásról, illetve elõ-
irányzat-átadásról.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

Kötelezettségvállalásra a miniszter által ezen feladat el-
végzésére írásban felhatalmazott személy jogosult.

A szakmai teljesítésigazolást – a fejezetnél történõ fel-
használás esetén – a miniszter által ezen feladat elvégzésé-
re írásban megbízott személy végzi a kiállított számla
alapján.

A fejezetnél történõ felhasználás esetén az utalványo-
zásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a számviteli politi-
kában meghatározott személyek jogosultak. Az elõirány-
zat átadásával megvalósuló felhasználás esetén a kedvez-
ményezett intézmény belsõ szabályozása alapján történik
a kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, ellen-
jegyzés, utalványozás és érvényesítés.

o) Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájá-
ból az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

Az elõirányzat célja az európai uniós tagságból eredõ
kötelezettségek teljesítése, az Európai Unió biztonság- és
védelempolitikájából az IRM-re háruló feladatok végre-
hajtása, valamint a kiemelt külpolitikai célterületként
meghatározott Balkán-térség stabilitásának és biztonságá-
nak elõsegítése.

Az elõirányzat forrást biztosít:
– a békefenntartással és a békemûveletekben történõ

részvétellel kapcsolatos kiadásokra (pl. MFO, EUFOR
ALTHEA, EUPM, EUPOL, IPU), a békemûveletek jelen-
legi és újonnan vezénylésre kerülõ kontingensi személyi
állományának kiválasztásával, kiképzésével, a kiképzések
végrehajtásához szükséges eszközök beszerzésével, tré-
ningek lebonyolításával, valamint a kontingensekkel tör-
ténõ kapcsolattartás biztosításához szükséges eszközök
beszerzése kapcsán felmerülõ költségekre,

– nyugat-balkáni EU-polgári válságkezelési mûvele-
tekben való részvétel (ezen belül Koszovóban az EU kö-

zös kül- és biztonságpolitikájának végrehajtásában való
magyar szerepvállalás) ellátására,

– a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erõk
és Megfigyelõk (MFO) békefenntartó missziójában való
magyar részvételrõl szóló 82/1995. (VII. 6.) OGY határo-
zatban foglaltak végrehajtása.

Az elõirányzat célja továbbá az európai biztonság- és
védelempolitika területén jelentkezõ, a kormányzati stra-
tégiákból, döntésekbõl, kötelezettségvállalásokból követ-
kezõ, elõre nem tervezhetõ feladatok finanszírozása.

A rendészeti szakállamtitkár jóváhagyása alapján a Fe-
jezeti Költségvetési Osztály intézkedik a szükséges elõ-
irányzat-átcsoportosításról az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság és a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) részére.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványo-
zás és az ellenjegyzés, továbbá a szakmai teljesítésigazo-
lás az ORFK és a NOK belsõ szabályozása alapján tör-
ténik.

p) Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevé-
kenységében való magyar részvétel

Az elõirányzatot év közben a Kormány a 2008. évi köz-
ponti költségvetés általános tartalékának elõirányzatából
történõ felhasználásról szóló 2026/2008. (III. 4.) Korm.
határozattal hagyta jóvá.

Az elõirányzat célja az Európai Unió koszovói polgári
mûveletéhez történõ tervezett, maximum 20 fõs pótlólagos
magyar hozzájárulás kiküldöttei személyi és egyéb költsé-
geinek fedezete.

A rendészeti szakállamtitkár jóváhagyása alapján a Fe-
jezeti Költségvetési Osztály intézkedik a szükséges elõ-
irányzat-átcsoportosításról a Nemzetközi Oktatási Köz-
pont (NOK) részére.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványo-
zás és az ellenjegyzés, továbbá a szakmai teljesítésigazo-
lás a NOK belsõ szabályozása alapján történik.

2. Alapítványok támogatása

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány tá-
mogatására biztosított elõirányzat célja a közalapítvány
létrehozásáról szóló 1083/1995. (IX. 8.) Korm. határozat-
ban meghatározott feladatok támogatása.

A közalapítvány támogatására jóváhagyott elõirányzat
felhasználása a támogatási szerzõdés alapján történik.

A közalapítvány részére évente 2 részletben, a támoga-
tási szerzõdésben meghatározott idõpontban történõ átuta-
lást a Fejezeti Költségvetési Osztály munkatársa végzi.

A támogatott közalapítvány a juttatott összeg rendelte-
tésszerû felhasználásáról a támogatási szerzõdésben fog-
lalt számadás keretében köteles elszámolni. A támogatási
szerzõdésnek tartalmaznia kell mindazon elõírásokat,
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amelyet az Áht. 13/A. §-a és 15. §-a követelményként
elõír.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A szakmai teljesítésigazolást – az átutalást megelõ-
zõen – a Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály miniszter
által ezen feladat elvégzésével felhatalmazott munkatársai
látják el a támogatási szerzõdésben meghatározott határ-
idõig beküldött beszámoló, valamint a támogatott által a
juttatott támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról ké-
szített analitikus nyilvántartás alapján. A szakmai teljesí-
tésigazolás elõtt meg kell vizsgálni, hogy analitikus nyil-
vántartásban szereplõ kiadási tételek az alapítvány céljá-
val kapcsolatban merültek-e fel. (A szakmai teljesítésiga-
zolás megadását támasztja alá a közalapítvány mûködésé-
nek folyamatosságát bizonyítandó – negyedévente megje-
lenõ – folyóirat is, amelyben az emberi jogi témával
összefüggésben tanulmányok, esetjogi összefoglalók, to-
vábbá a strasbourgi ítéletek kerülnek közzétételre.)

Az utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre a
számviteli politikában meghatározott személyek jogo-
sultak.

3. Beruházás

a) Közbiztonsági beruházások
Az elõirányzat a rendõrség építésberuházási munkáira,

ezen belül rendõrségi épületek akadálymentesítéséhez
biztosít forrást.

Az elõirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások
teljesítésekor a feladatfinanszírozás szabályait kell alkal-
mazni az Ámr. VII. fejezet 70–77. §-aiban elõírtak szerint.

Az elõirányzat felhasználásának engedélyezése céljából
az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) elkészíti a be-
ruházási programban szerepeltetett fejezeti kezelésû elõ-
irányzat Alapokmányát, melyet megküld a Fejezeti Költ-
ségvetési Osztály részére.

Az Alapokmányon történõ kötelezettségvállalásra a mi-
niszter által írásban felhatalmazott személy, ellenjegyzés-
re a megvalósító intézmény (ORFK) gazdasági vezetõje és
az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A köte-
lezettségvállalással egyidejûleg az elõirányzat feletti ren-
delkezési jog átadása és az elõirányzat módosítása is meg-
történik az elsõdleges elszámolásra kötelezett költségve-
tési szerv (ORFK) részére.

A rendelkezési jog átadásával és az elõirányzat módosí-
tásával történõ beruházások megvalósításáért, finanszíro-
zásáért, a beszámolásért a megvalósító intézmény (ORFK)
vezetõje felelõs.

Éven túli kötelezettségvállalás a jóváhagyott beruházás
finanszírozási alapokmány éves ütemezésének és az
Ámr.-ben foglalt elõírások figyelembevételével történhet.

Az elõzõ évi kötelezettségvállalással terhelt elõirány-
zat-maradványok tárgyévi igénybevételének feltétele az
Alapokmány benyújtása a MÁK-hoz, valamint a felügye-
leti hatáskörû elõirányzat-módosítás.

A feladat lezárását követõen a fel nem használt elõ-
irányzat-maradvány önrevízió keretében az elõirány-
zat-maradvány elszámolása során befizetésre kerül a Pénz-
ügyminisztérium által megjelölt számlára.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványo-
zás és az ellenjegyzés, továbbá a szakmai teljesítésigazo-
lás az ORFK belsõ szabályozásában meghatározottak
alapján történik.

b) Lakáscélú beruházás
Az elõirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó intézmé-

nyek – a büntetés-végrehajtás cím kivételével – dolgozói-
nak lakásépítéséhez, lakásvásárlásához, lakásfelújításá-
hoz, lakáskorszerûsítéséhez, lakásbõvítéséhez nyújtandó
munkáltatói kölcsön forrásul szolgál.

Az elõirányzat felhasználására – intézeti keretek mérté-
kére – vonatkozó javaslatot a Rendészeti Igazgatási Fõosz-
tály készíti el és a rendészeti szakállamtitkár hagyja jóvá.
Az elõirányzatot érintõen tartalék képzésérõl és annak cél-
irányos felhasználásáról a rendészeti szakállamtitkár dönt.

Az elõirányzat felhasználásának engedélyezése céljából
a Rendészeti Igazgatási Fõosztály elkészíti az intézmé-
nyek részére jóváhagyott kereteknek megfelelõen a feje-
zeti kezelésû elõirányzat Alapokmányát, melyet megküld
a Fejezeti Költségvetési Osztály részére.

Az Alapokmányon történõ kötelezettségvállalásra a mi-
niszter által írásban felhatalmazott személy, ellenjegyzés-
re a lakástámogatási elõirányzatban részesülõ intézmény
gazdasági vezetõje és az általa írásban meghatalmazott
személy jogosult. A kötelezettségvállalással egyidejûleg
az elõirányzat feletti rendelkezési jog átadása és az elõ-
irányzat módosítása is megtörténik az elsõdleges elszámo-
lásra kötelezett költségvetési szerv részére.

A rendelkezési jog átadásával és elõirányzat módosítá-
sával történõ támogatások rendelkezésre bocsátásáért, fi-
nanszírozásáért, beszámolásért a megvalósító intézmény
vezetõje felelõs. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvénye-
sítés, szakmai teljesítésigazolás a lakástámogatásban ré-
szesülõ intézmény belsõ szabályzásának megfelelõen tör-
ténik.

Az elõzõ évi kötelezettségvállalással terhelt elõirány-
zat-maradványok tárgyévi igénybevételének feltétele az
Alapokmány benyújtása a MÁK-hoz, valamint a felügye-
leti hatáskörû elõirányzat-módosítás.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A feladat lezárását követõen a fel nem használt elõ-
irányzat-maradvány önrevízió keretében az elõirány-
zat-maradvány elszámolása során befizetésre kerül a Pénz-
ügyminisztérium által megjelölt számlára.

4. Társadalmi önszervezõdések támogatása

Az alábbiakban felsorolt társadalmi önszervezõdések
részére a jóváhagyott támogatás – végleges támogatásként
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történõ – rendelkezésre bocsátását a megkötött támogatási
szerzõdések alapján évente 2 részletben, a támogatási
szerzõdésben meghatározott idõpontban a Fejezeti Költ-
ségvetési Osztály végzi. A kapott támogatásról a támoga-
tott szervezet a támogatási szerzõdésben foglaltak alapján
köteles elszámolni. A szakmai teljesítésigazolást a minisz-
ter által erre a feladatra felhatalmazott személyek végzik a
támogatási szerzõdésben foglaltak teljesítését is figyelem-
be véve.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

Az utalványozásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés-
igazolásra és érvényesítésre a számviteli politikában meg-
határozott személyek jogosultak.

a) Szabadságharcosokért Közalapítvány
Az elõirányzat célja az 1956 elõtti politikai üldözöttek

és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt
vevõk és sérelmet szenvedettek megsegítése.

b) Rendészeti sportszervezetek támogatása
Az elõirányzat célja az érintett rendészeti sportszerve-

zetek mûködésének segítése.

c) Szakszervezetek támogatása
Az elõirányzat támogatást nyújt az Igazságügyi és

Rendvédelmi Érdekegyeztetõ Tanácsban tagsági vi-
szonnyal rendelkezõ szakszervezetek alapszabályban rög-
zített feladatainak (érdekvédelem, érdekképviselet, folya-
matos mûködés) végrehajtásához.

d) Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület támogatása
Az elõirányzat célja az áldozatvédelmi tevékenységet

végzõ Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület mûködésének
segítése.

e) Országos Polgárõr Szövetség
Az elõirányzat célja az Országos Polgárõr Szövetség

mûködésének, feladatellátásának segítése.

f) Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támoga-
tása

Az elõirányzat célja a Nemzedékek Biztonságáért Ala-
pítvány tevékenységének támogatása, mellyel az Alapít-
vány által a belügyi és rendvédelmi társadalmi szerveze-
tekkel együttmûködve (a sport, mûvészet és rendvédelem
terén, az esélyegyenlõség jegyében) szervezett progra-
mok, és rendezvények támogatása valósul meg.

g) Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai
Jogász Fórum megrendezéséhez

A feladatra eredeti elõirányzat nem került jóváhagyásra.
Az elõirányzatot a felhasználás a 2008. évi központi költ-
ségvetés általános tartalékának és céltartalékának elõ-
irányzataiból szóló 2004/2008. (I. 24.) Korm. határozat
hagyta jóvá.

Az elõirányzat célja a 2009. október 1–3-án Budapesten
megrendezésre kerülõ V. Európai Jogász Fórum megren-
dezésének finanszírozása.

5. Egyéb közösségi programok

Az elõirányzat a Bel- és Igazságügyi Tanács által 2008.
évre a „Bûnmegelõzés, a Terrorizmus elleni küzdelem, és
a bûnügyi igazságszolgáltatás” keretprogramon belül
megvalósítható projektek finanszírozására szolgál.

Fedezetet nyújt továbbá, valamennyi olyan, a miniszté-
rium vagy a fejezet által felügyelt intézmények által meg-
valósított, az Európai Unió által társfinanszírozott projek-
tek (Átmeneti Támogatás, EK tematikus program a migrá-
ciós és menekültügy terén, Szolidaritás Keretprogram
alapjainak közösségi fellépései stb.) esetében az önrész fi-
nanszírozásához, amelyekrõl a támogatási döntés a tárgy-
éven belül született így a költségvetési törvény tervezése-
kor még nem volt ismert.

Az elõirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió
Strukturális Alapjaiból támogatott kiemelt projektek bo-
nyolításához szükséges kiadások elõfinanszírozására, va-
lamint az esetlegesen az EU-forrásból nem finanszírozható
tételek finanszírozására. (A társadalmi kohézió erõsítése
bûnmegelõzési és reintegrációs projektekkel, elektronikus
céginformációs rendszerek továbbfejlesztése, minõségi
jogalkotás megteremtése a közigazgatásban.)

A jóváhagyott költségvetési támogatás terhére, a ked-
vezményezett igénybejelentése és a felügyeletet ellátó
szakállamtitkár vagy a kabinetfõnök döntése alapján
vissza nem térítendõ támogatás adható.

Az elõirányzat felhasználása során figyelemmel kell
lenni az Ámr.-ben az azonos célú elõirányzatokra (össze-
hangolás alá tartozó) vonatkozó szabályokra.

Kötelezettségvállalás dokumentuma a támogatásról
szóló döntés (támogatási szerzõdés), vállalkozási szerzõ-
dés, elõzetes kötelezettségvállalás a szándéknyilatkozat és
a partnerségi nyilatkozat. Kötelezettségvállaló a miniszter
által írásban felhatalmazott személy (döntést hozó, illetve
más felhatalmazott személy).

Az elõirányzatból finanszírozott projektek esetében a
felügyelõ szakállamtitkár, a kabinetfõnök vagy a miniszter
által erre felhatalmazott személy látja el a döntéshozói fel-
adatokat.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség nem terheli.

A szakmai teljesítés igazolása a szerzõdésekben, megál-
lapodásokban elõírt dokumentumok alapján történik.

Az utalványozásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés-
igazolásra és érvényesítésre a számviteli politikában meg-
határozott személyek jogosultak.

6. Szolidaritási programok
Az elõirányzat négy alap elõirányzatát foglalja magá-

ban.

a) Európai Menekültügyi Alap (EMA)
A 2008. évi EMA a 2000 óta mûködõ EMA I. és EMA

II. harmadik fázisa. (Az Alapot létrehozó tanácsi határozat
száma 573/2007/EC). Az Alap célja a vonatkozó tanácsi
határozat által elõírt intézkedések társfinanszírozásával a
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tagállami erõfeszítések támogatása és ösztönzése a mene-
kültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek
befogadására és a befogadás körülményeinek viselésére,
illetve ezen személyek társadalmi beilleszkedésének elõ-
segítésére, figyelembe véve az érintett közösségi szabá-
lyokat. Felhasználható a befogadás körülményeinek javí-
tására irányuló, valamint a menekültügyi eljárással, mene-
kültek integrációjával összefüggõ tevékenységek finanszí-
rozására.

b) Integrációs Alap
A 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott a

harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését se-
gítõ Európai Alap általános célkitûzése a tagállamok erõ-
feszítéseinek támogatása abban, hogy lehetõvé tegyék a
különbözõ gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyel-
vi és etnikai hátterû harmadik országbeli állampolgárok
számára a tartózkodási feltételek teljesítését, ezáltal meg-
könnyítve európai társadalmakba történõ beilleszkedésü-
ket. Az Alap elsõsorban az újonnan érkezett harmadik or-
szágbeli állampolgárokra koncentrál. Ennek elõmozdítása
céljából az Alap hozzájárul a harmadik országbeli állam-
polgárokra vonatkozó nemzeti beilleszkedési stratégiák-
nak a társadalom valamennyi vonatkozásában történõ ki-
dolgozásához és végrehajtásához.

c) Visszatérési Alap
A 2007/575/EK tanácsi határozat által létrehozott az Eu-

rópai Visszatérési Alap (Visszatérési Alap) célja, hogy tá-
mogassa a tagállamok által a visszatérés igazgatásának javí-
tása érdekében kifejtett erõfeszítéseit annak minden dimen-
ziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával.

d) Külsõ Határok Alap
Az 574/2007/EK tanácsi határozat által létrehozott Alap

célja a külsõ határok ellenõrzése hatékonyságának javítá-
sa. Felhasználható a külsõ határok egységes határõrizeti
rendszerének (határforgalom-ellenõrzés, valamint zöldha-
tár-õrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenõrzés haté-
kony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jog-
szabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a
konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irá-
nyuló tevékenységek finanszírozására.

Az a)–d) pontok szerinti elõirányzat felhasználása pályá-
zati formában, igazságügyi és rendészeti miniszteri rendelet-
ben szabályozott eljárásrend alapján történik. Pályáztatás le-
bonyolítását az érintett szakmai fõosztályokkal együttmû-
ködve a Támogatás-koordinációs Fõosztály végzi.

Az elõirányzat felhasználása során figyelemmel kell
lenni az Ámr.-ben az azonos célú elõirányzatokra (össze-
hangolás alá tartozó) vonatkozó szabályokra is.

Kötelezettségvállalás a támogatásról szóló döntés – tá-
mogatási szerzõdés – aláírt dokumentuma. Elõzetes köte-

lezettségvállalásnak minõsül a pályázati kiírás, amennyi-
ben az nem kerül visszavonásra.

Az Európai Menekültügyi Alapból, az Integrációs
Alapból és a Visszatérési Alapból finanszírozott projektek
szakmai felügyeletét a európai uniós jogi szakállamtitkár,
a Külsõ Határok Alapból finanszírozott projektek szakmai
felügyeletét a rendészeti szakállamtitkár látja el mint dön-
téshozó. Kötelezettségvállaló mind az EU-támogatások,
mind a hazai társfinanszírozás vonatkozásában a miniszter
által írásban felhatalmazott személy (a szakmai felügyele-
tet ellátó szakállamtitkár).

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzõje a gazda-
sági vezetõ vagy az általa írásban felhatalmazott személy,
a szakmai teljesítésigazolást a miniszter által erre a fel-
adatra felhatalmazott személy végzi.

Az elõirányzat felhasználása során az elõirányzatot ke-
zelési költség terheli. A kezelési költség az Ellenõrzési
Hatósági feladatot ellátó szerv részére megállapított díjat
foglalja magában.

A szakmai teljesítés igazolása a szerzõdésekben, megál-
lapodásokban elõírt dokumentumok alapján történik.
A szakmai teljesítés igazolását a miniszter által erre írás-
ban felhatalmazott személy látja el.

Utalványozásra, az utalványozás ellenjegyzésére és az
érvényesítésre a számviteli politikában meghatározott sze-
mélyek jogosultak.

7. Fejezeti tartalék

a) Fejezeti általános tartalék
Az elõirányzat a 2008. év során felmerülõ, de elõre nem

tervezhetõ, rendkívüli kiadásokhoz, a pénzügyi gazdálko-
dásban esetlegesen kialakuló mûködési problémák mér-
sékléséhez biztosít forrást.

b) Fejezeti egyensúlyi tartalék
Az elõirányzat kormánydöntés alapján mind a teljes in-

tézményi kört, mind a fejezeti kezelésû elõirányzatokat
érintõen, azok költségvetése terhére került megtervezésre.

Az elõirányzat a Kormány engedélyével, az általa meg-
határozott célra használható fel a kiadások alakulására és a
bevételek várható teljesítésére figyelemmel.

A benyújtott igények alapján – a rendelkezésre álló elõ-
irányzatok terhére – az elõirányzat felhasználásáról a gaz-
dasági vezetõ – a miniszter elõzetes egyetértésével – jogo-
sult dönteni.

8. Ellenõrzés

A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználását, elszá-
molását az IRM Belsõ Ellenõrzési Osztálya a munkatervé-
ben és a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint ellenõrzi.
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A külügyminiszter utasítása

A külügyminiszter
9/2008. (HÉ 48.) KüM

utasítása
a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett mûködõ

Állandó Képviseletének
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Figyelembe véve
– a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló

166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
e) pontját,

– az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében
való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati
koordinációról szóló 1123/2006. (XII.15.) Korm. határo-
zatot (a továbbiakban: kormányhatározat), valamint annak
65. pontját,

– a Külügyminisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 9/2007. KüM utasítást, valamint annak a
külképviseletekre vonatkozó külön szabályokról szóló
4. számú mellékletét,

az Európai Unió mellett mûködõ Állandó Képviselet
Szervezeti és Mûködési Szabályzataként a következõket
rendelem el:

1.

Az Állandó Képviselet feladat- és hatásköre

(1) A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett mûkö-
dõ Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képvi-
selet) biztosítja Magyarország általános képviseletét az
Európai Unió szerveinél.

(2) Az Állandó Képviselet – az Európai Unió Tanácsá-
nak döntéshozatali eljárásában, továbbá a Tanács mûködé-
se során, valamint az Európai Bizottság végrehajtási (ko-
mitológiai) döntéshozatali eljárásában (a továbbiakban
együtt: az Európai Unió szerveinek döntéshozatali tevé-
kenységében) – ellátja az Európai Unió döntéshozatali te-
vékenységében való részvételt és az ahhoz kapcsolódó ko-
ordinációs rend szerint jóváhagyott tárgyalási álláspontok
képviseletét, illetõleg közremûködik a tárgyalási álláspon-
tok kialakításában és érvényesítésében. E feladatköre
ellátása érdekében az Állandó Képviselet folyamatos és ál-
landó szakmai kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel.

2.

Az Állandó Képviselet vezetõi és munkatársai

Az Állandó Képviselet vezetõi:
– a Coreper II. nagykövet (a továbbiakban: az állandó

képviselõ);

– a Coreper I. nagykövet (a továbbiakban: az állandó
képviselõ helyettese);

– a PSC-nagykövet (a továbbiakban: a Kül- és Bizton-
ságpolitikai Hivatal vezetõje).

Az Állandó Képviselet munkatársai:
– az Antici-diplomata;
– a Mertens-diplomata;
– a Nikolaidisz-diplomata;
– a gazdasági fõigazgató;
– a diplomáciai személyzet tagjai;
– az igazgatási-mûszaki és a kisegítõ személyzet tagjai.

3.

Az állandó képviselõ

(1) Az állandó képviselõ vezeti és irányítja az Állandó
Képviseletet.

(2) Az állandó képviselõ ellátja Magyarország általános
képviseletét az Európai Unió szerveinél.

(3) Az állandó képviselõ képviseli a Kormányt az Állan-
dó Képviselõk II. Bizottságának (a továbbiakban: Core-
per II.) munkájában. Részt vesz az Európai Tanács és az
Európai Unió Tanácsának a Coreper II. által elõkészített
ülésein, illetõleg azokon az illetékes miniszter vagy
államtitkár távolléte esetén képviseli a Kormányt.

(4) Az állandó képviselõ az Európai Koordinációs Tár-
caközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) által meghatá-
rozott tárgyalási álláspontot képviseli a Coreper II. ülésen,
valamint – az illetékes miniszter vagy államtitkár távollé-
te esetén – az Európai Unió Tanácsának a Coreper II. által
elõkészített ülésein.

(5) A Coreper II. feladatkörébe tartozó kérdésekrõl je-
lentést készít és a képviselendõ magyar álláspont tekinte-
tében szakmai javaslatokat tesz.

(6) Az állandó képviselõ irányítást és felügyeletet gya-
korol a közvetlenül alárendelt szervezeti egységek felett.

(7) Az állandó képviselõ az Állandó Képviselet egyes
szervezeti egységeihez csoportvezetõt nevezhet ki, egyez-
tetve az érintett szaktárcákkal.

(8) Az állandó képviselõ munkáját diplomata rangú tit-
kár (az állandó képviselõ kabinetjének vezetõje) segíti.

4.

Az állandó képviselõ helyettese

(1) Az állandó képviselõ helyettese az állandó képviselõ
távolléte vagy akadályoztatása esetén ellátja az ügyvivõi
feladatokat.
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(2) Az állandó képviselõ helyettese képviseli a Kor-
mányt az Állandó Képviselõk I. Bizottságának (a további-
akban: Coreper I.) munkájában. Részt vesz az Európai
Unió Tanácsának a Coreper I. által elõkészített ülésein, il-
letõleg azokon az illetékes miniszter vagy államtitkár tá-
volléte esetén képviseli a Kormányt.

(3) Az állandó képviselõ helyettese az EKTB által meg-
határozott tárgyalási álláspontot képviseli a Coreper I. ülé-
sein, valamint – az illetékes miniszter vagy államtitkár tá-
volléte esetén – az Európai Unió Tanácsának a Coreper I.
által elõkészített ülésein.

(4) A Coreper I. feladatkörébe tartozó kérdésekrõl az ál-
landó képviselõ egyidejû tájékoztatása mellett jelentést
készít és a képviselendõ magyar álláspont tekintetében
szakmai javaslatokat tesz.

(5) Az állandó képviselõ helyettese irányítást és fel-
ügyeletet gyakorol az alá rendelt szervezeti egységek fe-
lett.

(6) Az állandó képviselõ helyettesének munkáját diplo-
mata rangú titkár segíti.

5.

A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõje

(1) A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõje képvi-
seli a Kormányt a Politikai és Biztonsági Bizottságban,
részt vesz az EU–NATO nagyköveti értekezlet munkájá-
ban, valamint a Nyugat-európai Unió tekintetében ellátja
Magyarország képviseletét.

(2) A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõje a Kül-
ügyminisztérium által az EKTB szakértõi csoportjában
koordinált és meghatározott tárgyalási álláspontot képvi-
seli a Politikai és Biztonsági Bizottság ülésein.

(3) A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal feladatkörébe
tartozó kérdésekrõl az állandó képviselõ egyidejû tájékoz-
tatása mellett jelentést készít és a képviselendõ magyar ál-
láspont tekintetében szakmai javaslatokat tesz.

(4) A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõje irá-
nyítást és felügyeletet gyakorol az alá rendelt szervezeti
egységek felett.

6.

Az „Antici”-diplomata

(1) Az „Antici”-diplomata az állandó képviselõ közvet-
len irányítása és felügyelete mellett részt vesz az „Anti-
ci”-csoport munkájában, a Coreper II. ülésein, az Európai
Tanács, valamint az Európai Unió Tanácsa Coreper II.
által elõkészített ülésein.

(2) Az állandó képviselõt távolléte vagy akadályoz-
tatása esetén a Coreper II. és az Európai Unió Tanácsá-
nak munkájában az „Antici”-diplomata helyettesíti. Az
„Antici”-diplomata felel a Coreper II. jelentés összeállítá-
sáért.

(3) A Coreper II. üléseit elõkészítõ „Antici”-csoport
üléseirõl az állandó képviselõ egyidejû tájékoztatása mel-
lett jelentést készít, valamint a Coreper II. feladatkörébe
tartozó kérdésekrõl a képviselendõ magyar álláspont ki-
alakításánál a kormányzati koordinációs szabályok figye-
lembevételével javaslatot tesz.

(4) Az „Antici”-diplomata segíti az állandó képviselõ
felkészülését, szervezi az Állandó Képviselet tagjainak er-
re irányuló tevékenységét.

7.

A „Mertens”-diplomata

(1) A „Mertens”-diplomata az állandó képviselõ helyet-
tese közvetlen irányítása és felügyelete mellett részt vesz a
„Mertens”-csoport munkájában, a Coreper I. ülésein, vala-
mint az Európai Unió Tanácsa Coreper I. által elõkészített
ülésein.

(2) Az állandó képviselõ helyettesét távolléte vagy aka-
dályoztatása esetén a Coreper I. és az Európai Unió Taná-
csának munkájában a „Mertens”-diplomata helyettesíti. A
„Mertens”-diplomata felel a Coreper I. jelentés összeállí-
tásáért.

(3) A Coreper I. üléseit elõkészítõ „Mertens”-csoport
üléseirõl az állandó képviselõ helyettesének egyidejû tájé-
koztatása mellett jelentést készít, valamint a Coreper I. fel-
adatkörébe tartozó kérdésekrõl a képviselendõ magyar ál-
láspont kialakításánál a kormányzati koordinációs szabá-
lyok figyelembevételével javaslatot tesz.

(4) A „Mertens”-diplomata segíti az állandó képviselõ
helyettesének felkészülését, szervezi az Állandó Képvise-
let tagjainak erre irányuló tevékenységét.

8.

A „Nikolaidisz”-diplomata

(1) A „Nikolaidisz”-diplomata a Kül- és Biztonságpoli-
tikai Hivatal vezetõjének közvetlen irányítása és felügye-
lete mellett részt vesz a „Nikolaidisz”-csoport munkájá-
ban, a Politikai és Biztonsági Bizottság ülésein, az Európai
Tanács, valamint az Európai Unió Tanácsa Politikai és
Biztonsági Bizottság által elõkészített ülésein.

(2) A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõjét távol-
léte vagy akadályoztatása esetén a Politikai és Biztonsági
Bizottság és az Európai Unió Tanácsának munkájában a
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„Nikolaidisz”-diplomata, vagy a Kül- és Biztonságpoliti-
kai Hivatal vezetõje által kijelölt diplomata helyettesíti.
A „Nikolaidisz”-diplomata felel a Politikai és Biztonsági
Bizottság üléseirõl készített jelentés összeállításáért.

(3) A Politikai és Biztonsági Bizottság üléseit elõkészí-
tõ „Nikolaidisz”-csoport üléseirõl a Kül- és Biztonságpoli-
tikai Hivatal vezetõjének egyidejû tájékoztatása mellett je-
lentést készít, valamint a Politikai és Biztonsági Bizottság
feladatkörébe tartozó kérdésekrõl a képviselendõ magyar
álláspont kialakításánál a kormányzati koordinációs sza-
bályok figyelembevételével javaslatot tesz.

(4) A „Nikolaidisz”-diplomata segíti a Kül- és Bizton-
ságpolitikai Hivatal vezetõjének felkészülését, szervezi a
Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal tagjainak erre irányuló
tevékenységét.

9.

A gazdasági fõigazgató

(1) A gazdasági fõigazgató az állandó képviselõ közvet-
len irányítása és felügyelete alá tartozik.

(2) A gazdasági fõigazgató felel az Állandó Képviselet
szabályszerû gazdálkodásáért, gazdaságos mûködéséért.

(3) A gazdasági fõigazgató együttmûködve a sajtó- és
protokollcsoporttal felel az állami vezetõi látogatások, az
Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa ülései, vala-
mint az Állandó Képviselet rendezvényei technikai hátte-
rének megszervezéséért és sikeres lebonyolításáért.

(4) A gazdasági fõigazgató irányítást és felügyeletet
gyakorol az alárendelt szervezeti egységek felett.

(5) A gazdasági fõigazgatót feladatai ellátása során a
gazdasági vezetõ és az üzemeltetési vezetõ, valamint az ál-
taluk kijelölt személy helyettesítheti.

10.

A diplomáciai személyzet tagjai

(1) A diplomáciai személyzet tagja (a továbbiakban:
diplomata) munkaköri leírásának megfelelõen felel az ille-
tékességébe tartozó szakmai feladatok ellátásáért.

(2) A diplomata – feladatköréhez igazodóan – tagja az
EKTB szakértõi csoportjának. A diplomata uniós döntés-
hozatalban való részvételére és az ahhoz kapcsolódó koor-
dinációs feladataira a kormányhatározat rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(3) A diplomata részt vesz az Európai Unió döntéshoza-
tali tevékenységével összefüggésben a tárgyalási álláspon-
tok kialakításában, valamint a koordinációs rendnek meg-

felelõen az Európai Unió szerveinek döntéshozatali tevé-
kenységében képviseli a tárgyalási álláspontokat.

(4) A diplomata a szakmai feladatkörébe tartozó napi-
rendi pontok tekintetében a Coreper és a Politikai és Biz-
tonsági Bizottság üléseirõl, valamint az Európai Unió
Tanácsa üléseirõl jelentést készít, melyet megküld az
„Antici”- és/vagy „Mertens”- és/vagy „Nikolaidisz”-dip-
lomatának.

(5) A diplomata felel a szakmai illetékességi területén
felmerülõ hivatalos látogatások tartalmi elõkészítéséért, il-
letõleg részt vesz a sajtó- és protokollcsoporttal és a gazda-
sági fõigazgatóval együttesen a látogatások megszervezé-
sében.

(6) A diplomata akadályoztatása esetén helyettesítésé-
rõl az Állandó Képviselet illetékes vezetõje dönt.

(7) A tevékenységi körét érintõ kérdésekben a diploma-
ta az Állandó Képviselet többi diplomatájával és a tárgy-
kör szerint felelõs tárcák illetékes munkatársaival együtt-
mûködik.

11.

Utasítási és jelentési szabályok

(1) Az Európai Unió döntéshozatali eljárásában való
részvétellel összefüggõ és ahhoz kapcsolódó utasításokat,
valamint a Coreper II. és a Coreper I. üléseire készített tár-
gyalási álláspontokat az európai igazgató továbbítja – az
EKTB titkárság útján – az Állandó Képviseletre. A kül-
biztonság- és védelempolitikai kérdésekre vonatkozó uta-
sításokat, valamint tárgyalási álláspontokat a politikai
igazgató továbbítja az Állandó Képviselet Kül- és Bizton-
ságpolitikai Hivatalának.

(2) Az Európai Unió döntéshozatali eljárásához nem
kapcsolódó egyéb utasításokat, valamint a tanácsi munka-
csoportokban, az egyéb bizottságokban és az egyéb taná-
csi döntés-elõkészítõ bizottságokban képviselendõ tárgya-
lási álláspontokra vonatkozó utasításokat a tárcák – a ko-
ordinációs rendnek megfelelõen lefolytatott egyeztetési
eljárást követõen, a KÜM illetékes szervezeti egységének
egyidejû tájékoztatásával – küldik meg az Állandó Képvi-
selet illetékes vezetõjének és/vagy diplomatájának.

(3) Az Állandó Képviselet illetékes vezetõje, az európai
igazgató, vagy a politikai igazgató – az illetékes szaktárca
egyidejû tájékoztatása és egyeztetés kezdeményezése mel-
lett – a diplomatáknak adott utasítás végrehajtását indo-
kolt esetben felfüggesztheti.

(4) Az Állandó Képviselet vezetõi és az Állandó Képvi-
selet tagjai a jelentéseket a tárgykör szerint felelõs tár-
cá(k)nak és a KÜM illetékes szervezeti egységeinek kül-
dik meg.
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(5) A Coreper II. és a Coreper I. ülésekrõl készített je-
lentéseket az állandó képviselõ és az állandó képviselõ he-
lyettese a Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõjének
egyidejû tájékoztatása mellett a külügyminiszternek, az ál-
lamtitkárnak, az európai igazgatónak, a politikai igazgató-
nak és az EKTB Titkárságnak küldi meg. A jelentések
egyéb érintettek részére történõ továbbításáról az EKTB
Titkárság gondoskodik.

(6) A Politikai és Biztonsági Bizottság üléseirõl készí-
tett jelentéseket az állandó képviselõ és az állandó képvi-
selõ helyettesének egyidejû tájékoztatása mellett a Kül- és
Biztonságpolitikai Hivatal vezetõje a külügyminiszternek,
az államtitkárnak, a politikai igazgatónak, az európai igaz-
gatónak, az EKTB titkárának, valamint az EKTB közös
kül-, biztonság- és védelempolitikai szakértõi csoport ve-
zetõjének küldi meg.

(7) A tanácsi munkacsoport/bizottság ülésérõl készített
jelentést a diplomata az Állandó Képviselet illetékes veze-
tõjének egyidejû tájékoztatása mellett küldi meg a tárgy-
kör szerint felelõs EKTB szakértõi csoport vezetõjének és
tagjainak, az EKTB-tagnak, valamint az EKTB Titkárság-
nak.

(8) Az egyéb szakmai egyeztetésekrõl készített jelenté-
seket a diplomata az állandó képviselõ, illetve az állandó
képviselõ helyettesének egyidejû tájékoztatása mellett a
tárgykör szerint érintett tárcáknak, a KÜM illetékes szer-
vezeti egységeinek, valamint az EKTB Titkárságnak küldi
meg.

12.

Az igazgatási-mûszaki és a kisegítõ személyzet

(1) Az igazgatási-mûszaki és a kisegítõ személyzet tagja
ellátja a munkaköri leírásában foglalt feladatokat.

(2) Az igazgatási-mûszaki és kisegítõ személyzet tagját
távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági fõigaz-
gató által kijelölt azonos beosztású munkatárs helyettesíti.

13.

Az Állandó Képviselet szervezeti felépítése

(1) Az Állandó Képviselet szervezeti egységei:
a) az állandó képviselõ irányítása és felügyelete alá tar-

tozó szervezeti egységek:
– az Állandó Képviselõ kabinetje;
– Sajtó- és protokollcsoport;
– az Európai Parlament csoport;
– Elnökségi Koordinációért felelõs csoport;
– Általános ügyek és kereskedelempolitikai csoport;
– Bel- és Igazságügyi Tanács csoport;
– Gazdasági és Pénzügyi Tanács csoport.

b) az állandó képviselõ helyettesének irányítása és fel-
ügyelete alá tartozó szervezeti egységek:

– Mezõgazdasági és Halászati Tanács csoport;
– Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és

Fogyasztóvédelmi Tanács csoport;
– Versenyképességi Tanács csoport;
– Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács csoport;
– Környezetvédelmi Tanács csoport;
– Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács csoport;
– Jogi Szolgálat, az állandó képviselõ közvetlen utasí-

tási jogának fenntartása mellett.
c) a Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõjének irá-

nyítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységek:
– Külpolitikai csoport;
– Biztonság- és védelempolitikai csoport;
A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõjének fel-

ügyelete alá tartozik a Katonai Képviselõ és Katonai cso-
port.

d) a gazdasági fõigazgató irányítása és felügyelete alá
tartozó szervezeti egységek:

– Gazdálkodási egység;
– Dokumentációs központ;
– Gondnokság;
– Informatikai és távközlési egység;
– Biztonsági egység;
– Pénztár.

(2) Az Állandó Képviselet szervezeti felépítését, vala-
mint a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét jelen uta-
sítás 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

14.

Záró rendelkezések

(1) A Sajtó- és protokollcsoport, az Európai Parlament
csoport, valamint az elnökségi koordinációért felelõs cso-
port – tekintettel az EU-elnökségi feladatokra – 2009. jú-
lius 1-jétõl 2011. szeptember 1-jéig az állandó képviselõ
közvetlen felügyelete alá tartozó önálló szervezeti egység-
ként mûködik.

(2) 2009. július 1-je elõtt, valamint 2011. szeptember
1-je után az (1) bekezdésben szereplõ csoportok – kivéve
az elnökségi koordinációért felelõs csoport – az állandó
képviselõ kabinetjének részeként mûködnek.

(3) Az elnökségi koordinációért felelõs csoport 2011.
szeptember 1-jén megszûnik.

(4) Az Európai Unió Tanácsa elnökségi feladatai elõké-
szítésében és ellátásában az Állandó Képviseletnek ki-
emelt szerepe van. Az elnökségi feladatok ellátása min-
den, az Állandó Képviseletre kihelyezett kiemelt feladata.

(5) Az állandó képviselõ irányítja az Állandó Képvise-
leten a felkészülést és az elnökségi feladatok végrehajtá-
sát. Az állandó képviselõ részt vesz az EU-elnökség bi-
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zottsági ülésein és – a Központ utasítása alapján eseti ala-
pon – az elnökséggel kapcsolatos tárcaközi miniszteri
szintû egyeztetõkön.

(6) Az Európai Unió Tanácsa elnökségének idején min-
den, az Állandó Képviseletre kihelyezett diplomata egy-
ben elnökségi feladatot is ellát, vagy a tanácsi munkacso-
portok elnökségi stábjának tagja, vagy az elnökséghez
kapcsolódó koordinációs feladatai vannak. Az elnökségi
feladatok végrehajtása során a diplomaták követik az el-
nökségi koordinációra kialakított rendet.

(7) Az Európai Unió Tanácsa elnökségének megfelelõ
ellátása érdekében a gazdasági fõigazgató és az irányítása
és felügyelete alá tartozó szervezeti egységek kiemelt fel-
adata az elnökség elhelyezésével, valamint annak pénz-

ügyeivel és gazdálkodásával összefüggõ feladatainak el-
látása, különös tekintettel az Állandó Képviselet épü-
let(ei)nek üzemeltetésére.

(8) A kormányhatározat rendelkezéseinek keretein be-
lül az állandó képviselõ – az Unió mûködésére és intéz-
ményi struktúrájára tekintettel – az államtitkárral és az eu-
rópai igazgatóval egyeztetve javaslatot tehet a szervezeti
és mûködési szabályzat módosítására.

(9) A jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat 2008.
november 15-én lép hatályba.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter
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1. számú melléklet 9/2008. (HÉ 48.) KüM utasításhoz

Az Állandó Képviselet szervezeti felépítése

Az Európai Unió mellett mûködõ Állandó Képviselet organigramja, figyelemmel a 2011-es magyar EU-elnökségi feladatokra is
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2. számú melléklet a 9/2008. (HÉ 48.) KüM utasításhoz

I. Az állandó képviselõ közvetlen irányítása
és felügyelete alá tartozó szervezeti egységek

Az állandó képviselõ kabinetje

Az állandó képviselõ kabinetje az állandó képviselõ
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egység. Az ál-
landó képviselõ kabinetje segíti az állandó képviselõnek
az Állandó Képviselet általános mûködésével összefüggõ
feladatai ellátását. Az állandó képviselõ kabinetje szervezi
az állandó képviselõ programjait. Az állandó képviselõ ka-
binetje közremûködik az állandó képviselõ által kijelölt
ügyekben, illetve részt vesz a különbözõ programokon. Az
állandó képviselõ kabinetje egyrészt elõkészíti az Állandó
Képviseletre vonatkozó személyügyi kérdéseket, másrészt
szervezi és végrehajtja az Állandó Képviselet személy-
üggyel összefüggõ egyéb feladatait. Az állandó képviselõ
kabinetje segíti az állandó képviselõt az Állandó Képvise-
let szervezetirányításával összefüggõ kérdések végrehaj-
tásában. Az állandó képviselõ kabinetje kapcsolatot tart és
együttmûködik az uniós intézményekben dolgozó magyar
tisztviselõkkel, valamint ellátja az uniós intézményekben
megüresedõ posztok magyar jelöltek általi betöltésével
összefüggésben felmerülõ feladatokat. Az állandó képvi-
selõ kabinetje kapcsolatot tart a nem kormányzati, ágazati
és érdekképviseletekkel.

Sajtó- és protokollcsoport

A Sajtó- és protokollcsoport az állandó képviselõ köz-
vetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egység. A Sajtó-
és protokollcsoport ellátja a magyar és külföldi sajtó kép-
viselõivel való kapcsolattartás feladatait, valamint a ré-
szére meghatározott egyéb kommunikációs feladatokat.
A Sajtó- és protokollcsoport koordinálja az Állandó Kép-
viseletet érintõ hivatalos látogatások elõkészítését, a meg-
hívott személyek és küldöttségek tartózkodásával össze-
függõ protokolláris és szervezési feladatokat, valamint az
Állandó Képviselet által szervezett rendezvényekkel
összefüggõ feladatokat.

Az Európai Parlament csoport

Az Európai Parlament csoport az állandó képviselõ köz-
vetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egység. Az Euró-
pai Parlament csoport ellátja az Európai Parlament mûkö-
désével kapcsolatos koordinációs feladatokat. Az Európai
Parlament csoport munkája során együttmûködik az Ál-
landó Képviselet egyes tanácsi formációinak elõkészítésé-
vel foglalkozó csoportjaival. Az Európai Parlament cso-
port koordinálja az Európai Unió Tanácsa és az Európai
Parlament együttmûködésével, különös tekintettel az

együttdöntési eljárásokkal összefüggõ tagállami feladato-
kat, szervezi és koordinálja a Magyar Kormány tagjainak
részvételét az Európai Parlament bizottságaiban. Az Euró-
pai Parlament csoport feladata az Európai Parlament ma-
gyarországi képviselõivel való kapcsolattartás.

Elnökségi koordinációért felelõs csoport

Az elnökségi koordinációért felelõs csoport az állandó
képviselõ közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egy-
ség. Az elnökségi koordinációért felelõs csoport ellátja a
Tanács Fõtitkárságával közösen az Európai Tanács és az
Európai Unió Tanácsa üléseivel, valamint az Európai Unió
Tanácsát elõkészítõ szervek (tanácsi munkacsoportok,
egyéb bizottságok) üléseivel összefüggõ szervezési fel-
adatokat. Az elnökségi koordinációért felelõs csoport
összehangolja az elnökségi naptár végrehajtásával össze-
függõ egyéb feladatokat, valamint az elnökség ideje alatt
az Európai Unió Tanácsának mûködésével összefüggõ
napi feladatokat.

Általános ügyek és kereskedelempolitikai csoport

Az általános ügyek és kereskedelempolitikai csoport az
állandó képviselõ közvetlen felügyelete alatt mûködõ,
szakmai közösségekbõl álló szervezeti egység. Az általá-
nos ügyek és kereskedelempolitikai csoport szakmai kö-
zösségei ellátják többek között a kereskedelempolitikai és
iparpolitikai ügyekkel, a (nemzetközi) fejlesztési együtt-
mûködési politikával, a bõvítéssel, az Unió pénzügyi ke-
rettervével és strukturális politikával összefüggõ kérdé-
sekhez kapcsolódó egyes feladatokat. Az általános ügyek
és kereskedelempolitikai csoport illetékes munkatársa
részt vesz az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsá-
nak feladat- és hatáskörébe tartozó napirendi pontjainak,
a Coreper II. általános ügyekre vonatkozó napirendi pont-
jainak, valamint az illetékes tanácsi munkacsoport/bizott-
ság üléseinek elõkészítésében, a magyar álláspont kialakí-
tásában. Az általános ügyek és kereskedelempolitikai cso-
port illetékes munkatársa részt vesz a Coreper II. – adott
szakterületet érintõ napirendi pontjainak – ülésein, vala-
mint a koordinációs rendnek megfelelõen az Európai Unió
szerveinek döntéshozatali tevékenységéhez kapcsolódó
munkacsoportok, bizottságok ülésein.

Bel- és Igazságügyi Tanács csoport

A Bel- és Igazságügyi Tanács csoport az állandó képvi-
selõ közvetlen felügyelete alatt mûködõ szervezeti egység.
A Bel- és Igazságügyi Tanács csoport ellátja a szabadság,
biztonság és jog térségével összefüggõ kérdésekhez kap-
csolódó feladatokat. A Bel- és Igazságügyi Tanács csoport
illetékes munkatársa részt vesz a Bel- és Igazságügyi Ta-
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nács üléseinek, a Coreper II. bel- és igazságügyi kérdéseire
vonatkozó napirendi pontjainak, valamint az illetékes ta-
nácsi munkacsoport/bizottság üléseinek elõkészítésében, a
magyar álláspont kialakításában. A Bel- és Igazságügyi
Tanács csoport illetékes munkatársa részt vesz a Coreper
II. – adott szakterületet érintõ napirendi pontjainak – ülé-
sein, valamint a koordinációs rendnek megfelelõen az
Európai Unió szerveinek döntéshozatali tevékenységéhez
kapcsolódó munkacsoportok, bizottságok ülésein.

Gazdasági és Pénzügyi Tanács csoport

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács csoport az állandó
képviselõ közvetlen felügyelete alatt mûködõ szervezeti
egység. A Gazdasági és Pénzügyi Tanács csoport ellátja
többek között a vámpolitikával, a Gazdasági és Monetáris
Unióval, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, a tõke
szabad áramlásával, a számvitellel, a könyvvizsgálattal, az
EU pénzügyi érdekeinek védelmével, a csalás elleni harc-
cal, a közvetett adózással, a vállalati adózással, a közössé-
gi költségvetéssel, az Unió pénzügyi kerettervének egyes
kérdéseivel, a pénzügyi szolgáltatásokkal, az állami támo-
gatásokkal összefüggõ feladatokat. A Gazdasági és Pénz-
ügyi Tanács csoport illetékes munkatársa részt vesz a Gaz-
dasági és Pénzügyi Tanács üléseinek, a Coreper II. és Co-
reper I. gazdasági és pénzügyi kérdéseire vonatkozó napi-
rendi pontjainak, valamint az illetékes tanácsi munkacso-
port/bizottság üléseinek elõkészítésében, a magyar állás-
pont kialakításában. A Gazdasági és Pénzügyi Tanács cso-
port illetékes munkatársa részt vesz a Coreper II. és Core-
per I. – adott szakterületet érintõ napirendi pontjainak –
ülésén, valamint a koordinációs rendnek megfelelõen az
Európai Unió szerveinek döntéshozatali tevékenységéhez
kapcsolódó munkacsoportok, bizottságok ülésein.

II. Az állandó képviselõ helyettesének
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egységek

Mezõgazdasági és Halászati Tanács csoport

A Mezõgazdasági és Halászati Tanács ügyeivel foglal-
kozó csoport az állandó képviselõ helyettesének közvetlen
felügyelete alatt mûködõ szervezeti egység. A Mezõgaz-
dasági és Halászati Tanács csoport ellátja többek között az
élelmiszer-biztonsággal, állategészségüggyel, erdészettel,
halászattal, növényegészségüggyel, agrár közöspiaci szer-
vezetekkel, közvetlen támogatással és vidékfejlesztéssel
összefüggõ kérdésekhez kapcsolódó egyes feladatokat.
A Mezõgazdasági és Halászati Tanács csoport illetékes
munkatársa részt vesz a Mezõgazdasági és Halászati Ta-
nács, a Mezõgazdasági Különbizottság, a Coreper I. mezõ-
gazdasági és halászati kérdéseire vonatkozó napirendi
pontjainak, valamint az illetékes tanácsi munkacsopor-
tok/bizottságok üléseinek elõkészítésében, a magyar állás-

pont kialakításában. A Mezõgazdasági és Halászati Ta-
nács Csoport illetékes munkatársa részt vesz továbbá a Co-
reper I. – adott szakterületet érintõ napirendi pontjainak –
ülésén, valamint a koordinációs rendnek megfelelõen az
Európai Unió szerveinek döntéshozatali tevékenységéhez
kapcsolódó munkacsoportok, bizottságok ülésein.

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi
és Fogyasztóvédelmi Tanács csoport

A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és
Fogyasztóvédelmi Tanács csoport az állandó képviselõ
helyettesének közvetlen felügyelete alatt mûködõ szerve-
zeti egység. A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészség-
ügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács csoport ellátja többek
között a személyek szabad áramlásával, foglalkoztatáspo-
litikával, népegészségüggyel, közegészségüggyel, gyógy-
szerészeti, valamint egyes fogyasztóvédelmi kérdésekkel
összefüggõ feladatokat. A Foglalkoztatási, Szociálpoliti-
kai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács csoport il-
letékes munkatársa részt vesz a Foglalkoztatási, Szociál-
politikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács ülé-
seinek, a Coreper I. foglalkoztatási, szociálpolitikai,
egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdéseire vonatkozó
napirendi pontjainak, valamint az illetékes tanácsi munka-
csoportok/bizottságok üléseinek elõkészítésében, a ma-
gyar álláspont kialakításában. A Foglalkoztatási, Szociál-
politikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács cso-
port illetékes munkatársa részt vesz továbbá a Coreper I.
– adott szakterületet érintõ napirendi pontjainak – ülésén,
valamint a koordinációs rendnek megfelelõen az Európai
Unió szerveinek döntéshozatali tevékenységéhez kap-
csolódó munkacsoportok, bizottságok ülésein.

Versenyképességi Tanács csoport

A Versenyképességi Tanács csoport az állandó képvise-
lõ helyettesének közvetlen felügyelete alatt mûködõ szer-
vezeti egység. A Versenyképességi Tanács csoport ellátja
többek között az iparral, kis- és középvállalkozásokkal,
mûszaki harmonizációval, kutatással és fejlesztéssel, jobb
jogalkotással, horizontális belsõ piaci kérdésekkel, társa-
sági joggal, közbeszerzéssel, szellemi tulajdonjoggal,
lisszaboni stratégiával, valamint egyes fogyasztóvédelmi
kérdésekkel összefüggõ egyes feladatokat. A Versenyké-
pességi Tanács csoport illetékes munkatársa részt vesz a
Versenyképességi Tanács üléseinek, a Coreper I. verseny-
képességet érintõ kérdéseire vonatkozó napirendi pontjai-
nak, valamint az illetékes tanácsi munkacsoportok/bizott-
ságok üléseinek elõkészítésében, a magyar álláspont kiala-
kításában. A Versenyképességi Tanács csoport illetékes
munkatársa részt vesz továbbá a Coreper I. – adott szakte-
rületet érintõ napirendi pontjainak – ülésén, valamint a
koordinációs rendnek megfelelõen az Európai Unió szer-
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veinek döntéshozatali tevékenységéhez kapcsolódó mun-
kacsoportok, bizottságok ülésein.

Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács csoport

A Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács csoport
az állandó képviselõ helyettesének közvetlen felügyelete
alatt mûködõ szervezeti egység. A Közlekedési, Távközlé-
si és Energia Tanács csoport ellátja többek között a száraz-
földi, légi, tengeri és – intermodiális közlekedéssel, a táv-
közléssel és az információs társadalommal, a postai szol-
gáltatásokkal és az energiával összefüggõ egyes feladato-
kat. A Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács csoport
illetékes munkatársa részt vesz a Közlekedési, Távközlési
és Energia Tanács üléseinek, a Coreper I. közlekedéssel,
távközléssel, energiával összefüggõ kérdéseire vonatkozó
napirendi pontjainak, valamint az illetékes tanácsi munka-
csoportok/bizottságok üléseinek elõkészítésében, a ma-
gyar álláspont kialakításában. A Közlekedési, Távközlési
és Energia Tanács csoport illetékes munkatársa részt vesz
továbbá a Coreper I. – adott szakterületet érintõ napirendi
pontjainak – ülésén, valamint a koordinációs rendnek
megfelelõen az Európai Unió szerveinek döntéshozatali
tevékenységéhez kapcsolódó munkacsoportok, bizottsá-
gok ülésein.

Környezetvédelmi Tanács csoport

A Környezetvédelmi Tanács csoport az állandó képvi-
selõ helyettesének közvetlen felügyelete alatt mûködõ
szervezeti egység. A Környezetvédelmi Tanács csoport el-
látja többek között a vegyi anyagokkal, ipari szennyezés-
sel, hulladékkal, természetvédelemmel, éghajlatváltozás-
sal összefüggõ kérdésekhez kapcsolódó egyes feladatokat.
A Környezetvédelmi Tanács csoport illetékes munkatársa
részt vesz a Környezetvédelmi Tanács üléseinek, a Core-
per I. környezetvédelemmel összefüggõ napirendi pontjai-
nak, valamint az illetékes tanácsi munkacsoportok/bizott-
ságok üléseinek elõkészítésében, a magyar álláspont kiala-
kításában. A Környezetvédelmi Tanács csoport illetékes
munkatársa részt vesz továbbá a Coreper I. – adott szakte-
rületet érintõ napirendi pontjainak – ülésén, valamint a
koordinációs rendnek megfelelõen az Európai Unió szer-
veinek döntéshozatali tevékenységéhez kapcsolódó mun-
kacsoportok, bizottságok ülésein.

Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács csoport

Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács csoport az ál-
landó képviselõ helyettesének közvetlen felügyelete alatt
mûködõ szervezeti egység. Az Oktatási, Ifjúsági és Kultu-
rális Tanács csoport illetékes munkatársa részt vesz az Ok-
tatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács üléseinek, a Coreper I.

oktatással, ifjúsággal és kultúrával összefüggõ napirendi
pontjainak, valamint az illetékes tanácsi munkacsopor-
tok/bizottságok üléseinek elõkészítésében, a magyar állás-
pont kialakításában. Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Ta-
nács csoport illetékes munkatársa részt vesz továbbá a Co-
reper I. – adott szakterületet érintõ napirendi pontjainak –
ülésén, valamint a koordinációs rendnek megfelelõen az
Európai Unió szerveinek döntéshozatali tevékenységéhez
kapcsolódó munkacsoportok, bizottságok ülésein.

Jogi Szolgálat

A Jogi Szolgálat az állandó képviselõ helyettesének
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egység. A Jogi
Szolgálat számára az állandó képviselõ is közvetlen utasí-
tásokat adhat. A Jogi Szolgálat ellátja a horizontális közös-
ségi jogi és az Unió szerzõdéseinek módosítására vonatko-
zó feladatokat, valamint az intézményi kérdésekkel össze-
függõ feladatokat. A Jogi Szolgálat közösségi jogi kérdé-
sekben segíti az Állandó Képviselet egyes tanácsi formáci-
óit elõkészítõ csoportok munkáját. A Jogi Szolgálat az Ál-
landó Képviseleten koordinálja a kötelezettségszegési el-
járásokkal kapcsolatos feladatokat, valamint a közösségi
jog végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatos kérdé-
seket. A Jogi Szolgálat az állandó képviselõ kijelölése
alapján ellátja az egyes közösségi politikákkal kapcsolatos
feladatokat, ideértve az Európai Unió szerveinek döntés-
hozatali tevékenységéhez kapcsolódó munkacsoportok-
ban, bizottságokban való részvételt.

III. A Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal
vezetõjének irányítása és felügyelete alá tartozó

szervezeti egységek

Külpolitikai csoport

A Külpolitikai csoport a Kül- és Biztonságpolitikai Hi-
vatal vezetõjének közvetlen felügyelete alatt mûködõ szer-
vezeti egység. A Külpolitikai csoport illetékes munkatársa
részt vesz az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsá-
nak külpolitikai vonatkozású napirendi pontjainak, a Poli-
tikai és Biztonsági Bizottság napirendi pontjainak, vala-
mint az illetékes tanácsi munkacsoport/bizottság üléseinek
elõkészítésében, a magyar álláspont kialakításában.

Biztonság- és védelempolitikai csoport

A Biztonság- és védelempolitikai csoport a Kül- és Biz-
tonságpolitikai Hivatal vezetõjének közvetlen felügyelete
alatt mûködõ szervezeti egység. A Biztonság- és Védelem-
politikai csoport illetékes munkatársa részt vesz az Általá-
nos Ügyek- és Külkapcsolatok Tanácsa biztonság- és vé-
delempolitikai kérdéseivel összefüggõ napirendi pontjai-
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nak, valamint a Politikai és Biztonsági Bizottság üléseit
elõkészítõ, biztonság- és védelempolitikai vonatkozású
tanácsi munkacsoport/bizottság üléseinek elõkészítésé-
ben, a magyar álláspont kialakításában.

Katonai képviselõ és katonai csoport

A katonai képviselõ és katonai csoport a Kül- és Bizton-
ságpolitikai Hivatal vezetõjének közvetlen felügyelete
alatt mûködõ szervezeti egység. A katonai képviselõ és ka-
tonai csoport a Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetõ-
jének iránymutatása mellett, a Honvédelmi Minisztérium
belsõ szabályozása alapján mûködõ szervezeti egység.
A katonai képviselõ és katonai csoport illetékes munkatár-
sa részt vesz az EU Katonai Bizottság ülésein és az EU Ka-
tonai Bizottság üléseit elõkészítõ tanácsi munkacsopor-
tokban és egyéb formációkban folyó munkában. A katonai
képviselõ és katonai csoport felel továbbá a vezérkari
fõnöki szintû EU Katonai Bizottság üléseinek megfelelõ
elõkészítéséért.

IV. A gazdasági fõigazgató közvetlen felügyelete alá
tartozó szervezeti egységek

Dokumentációs központ

A dokumentációs központ a gazdasági fõigazgató köz-
vetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egység. A doku-
mentációs központ kezeli a táviratforgalmat, valamint ér-
kezteti és eljuttatja az Állandó Képviselet megfelelõ szer-
vezeti egységeihez címzett postai küldeményeket, elektro-
nikus üzeneteket. A dokumentációs központ sajtószemlét
készít, biztosítja továbbá az egyéb szakmai folyóiratokhoz
és sajtószemlékhez való hozzáférést. A dokumentációs
központ mûködteti az Állandó Képviselet könyvtárát.
A dokumentációs központhoz tartozó titkos ügyiratkezelõ
(a továbbiakban: TÜK) szervezeti egységben a TÜK-
kezelõ és rejtjelezõ ellátja a minõsített iratok kezelését és
tárolását.

Gondnokság

A gondnokság az üzemeltetési vezetõ közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezeti egység. A gondnokság

koordinálja az Állandó Képviselet üzemeltetésével össze-
függõ technikai feladatokat.

Informatikai és távközlési egység

Az informatikai és távközlési egység az üzemeltetési
vezetõ közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egység.
Az informatikai és távközlési egység üzemelteti és fejlesz-
ti az Állandó Képviselet nyílt és minõsített informatikai és
távközlési infrastruktúráját, továbbá felügyeli az uniós in-
tézmények által telepített rendszerek beépítését a képvise-
let rendszerébe. Az informatikai és távközlési egység
szükség szerint regionális rendszergazdai feladatokat hajt
végre. Az informatikai és távközlési egység illetékes mun-
katársa részt vesz az Európai Unió szerveinek döntéshoza-
tali tevékenységéhez kapcsolódó munkacsoportok, bizott-
ságok ülésein.

Biztonsági egység

A biztonsági egység az üzemeltetési vezetõ közvetlen
felügyelete alá tartozó szervezeti egység. A biztonsági
egység ellátja az INFOSEC biztonsági megbízotti és biz-
tonságtechnikai felelõsi feladatokat, továbbá kapcsolatot
tart fenn az uniós intézmények biztonsági hivatali részle-
geivel. A biztonsági egység illetékes munkatársa részt
vesz az Európai Unió szerveinek döntéshozatali tevékeny-
ségéhez kapcsolódó munkacsoportok, bizottságok ülésein.

Gazdálkodási egység

A gazdálkodási egység a gazdálkodási vezetõ közvetlen
felügyelete alá tartozó szervezeti egység. A gazdálkodási
egység ellátja az Állandó Képviselet eszközeivel való gaz-
dálkodási feladatokat, ideértve az Állandó Képviselet
munkatársai ellátmányának számfejtését, valamint a szol-
gálati lakások bérleti ügyeinek intézését. A gazdálkodási
egység felelõs a kiküldöttek hivatalos ügyeinek a fogadó
ország illetékes hivatalaival történõ ügyintézéséért. A gaz-
dálkodási egység megszervezi és lebonyolítja az állandó
képviselet munkatársainak személyével összefüggõ válto-
zásokat. A gazdálkodási egység felelõs az Állandó Képvi-
seletet érintõ beszerzések megtervezéséért és lebonyolítá-
sáért.
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasításai

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
26/2008. (HÉ 48.) NFGM

utasítása
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Közszolgálati szabályairól

I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1. A Közszolgálati Utasítás hatálya

1.1. A Közszolgálati Utasítás (a továbbiakban: Utasí-
tás) hatálya – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) alapján – a közszol-
gálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre és ügykezelõk-
re terjed ki.

1.2. Jelen Utasítás IX. fejezet 2. és 3. pontjának hatálya
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (továb-
biakban: minisztérium), illetve jogelõd szerveitõl nyugál-
lományba került köztisztviselõkre is kiterjed.

1.3. Jelen Utasítás rendelkezéseit a központi államigaz-
gatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az állam-
titkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben
meghatározott eltérésekkel a miniszterre, az államtitkárra
és a szakállamtitkárra is alkalmazni kell.

1.4. Az ügykezelõk közszolgálati jogviszonyában a
Ktv. 5–7. §-aiban, 9. §-ában, 11. §-ában, 11/B. §-ában,
12–19/A. §-aiban, 21–22/B. §-aiban, 33. §-ában,
37–40/B. §-aiban, 41. § (7)–(9) bekezdésében,
41/A–42. §-aiban, 43. § (1)–(3) és (7) bekezdéseiben,
47. §-ában, 48. § (1)–(5) bekezdésében, 49–49/N. §-aiban,
a IV., V., VI. és IX. fejezetében foglalt rendelkezéseket
megfelelõen kell alkalmazni.

1.5. Jelen Utasítás következõ pontjainak hatálya terjed
ki a minisztériummal a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban álló
munkavállalókra is: Munkavégzés, pihenõidõ (V. fejezet),
Kitüntetés (VII. fejezet 2.), Étkezési hozzájárulás
(VIII. fejezet 3.), A munkába járáshoz szükséges helyi és
helyközi közlekedési költségtérítés (VIII. fejezet 4–5.),
Ruházatiköltség-térítés (VIII. fejezet 7.), Illetmény-(fize-
tési) elõleg (VIII. fejezet 8.), Egyéb juttatások (VIII. 11.),
Lakáscélú támogatások (IX. fejezet 1.), A nyugállományú
köztisztviselõ (munkavállaló) támogatása (IX. fejezet 2.),
A kegyeleti eljárás rendje (IX. fejezet 3.), A minisztérium
és az érdek-képviseleti szervek együttmûködése (X. feje-
zet).

1.6. A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos egyes
munkáltatói intézkedések végrehajtásához a jelen Utasí-
táshoz csatolt mellékleteket kell megfelelõen alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli ro-
kon, a házastárs egyeneságbeli rokona, az örökbe fogadott,
mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha
és a nevelõszülõ, a testvér, valamint az élettárs.

– Ösztöndíjas tanulmányút: a minisztérium oktatási és
képzési rendszerérõl szóló utasításban meghatározott ta-
nulmányút.

– Munkáltatói jogkör gyakorlója: a minisztérium Szer-
vezeti és Mûködés Szabályzatának II. 24. §-ában meghatá-
rozott személy.

II. A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY
– ÉS MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYÉB

JOGVISZONY – LÉTESÍTÉSÉNEK,
MEGSZÜNÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK

RENDJE

1. A közszolgálati jogviszony létesítése

1.1. A közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsola-
tos intézkedések megkezdése elõtt a munkáltatói jogkör
gyakorlójának a Humánigazgatási Fõosztállyal elõzetesen
egyeztetnie kell a betöltetlen álláshely tényét, a betöltendõ
munkakör megnevezését, a pályázati kiírás szükségessé-
gét és tartalmát, a jogviszony létesítésének idõtartamát
(határozott, határozatlan), valamint a munkakört betöltõ
személy várható illetményét.

1.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója a fentiekben fog-
laltakon túl elõzetesen köteles egyeztetni a személyi jutta-
tás elõirányzatra kihatással járó – a közszolgálati jogvi-
szonyt érintõ – javaslatait a Humánigazgatási Fõosztállyal.
A Humánigazgatási Fõosztály a szükséges források tekin-
tetében kikéri a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály vé-
leményét, majd az egyeztetés eredményérõl értesíti a mun-
káltatói jogkör gyakorlóját. Döntést a munkáltatói jogkör
gyakorlója csak az egyeztetés után, az egyeztetés során
kialakított vélemény figyelembevételével hozhat.

2. Pályázati eljárás

2.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója – amennyiben a
köztisztviselõi munkakör betöltéséhez a Ktv. szabályai
alapján pályázat kiírása kötelezõ – a köztisztviselõi mun-
kakörök betöltésének érdekében írásban pályázat kiírását
kezdeményezi a Humánigazgatási Fõosztálynál.

2.2. A köztisztviselõi munkakörre kiírt pályázati felhí-
vást a Humánigazgatási Fõosztály teszi közzé a miniszté-
rium hivatalos honlapján, valamint intézkedik a Kormány-
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zati, Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (továbbiakban: KSZK) honlapján történõ megje-
lentetésrõl. A vezetõi munkakörökre kiírt pályázatot a mi-
nisztérium a KSZK útján jelenteti meg. Ezek mellett egyéb
közzétételi forma (hirdetés megjelentetése újságban,
internetes portálon stb.) is alkalmazható.

2.3. A vezetõi munkakörre kiírt pályázati eljárás lebo-
nyolítását a KSZK végzi a Humánigazgatási Fõosztály,
valamint az illetékes szervezeti egység szakmai irányítójá-
nak/illetékesének bevonásával a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáz-
tatás rendjérõl, annak szervezésérõl és lebonyolításáról, a
pályázati eljárás alól adott mentesítésrõl, a kompetencia-
vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályá-
zati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló
406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.

2.4. A köztisztviselõi munkakörre kiírt pályázatok a
benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerülnek elbí-
rálásra. A kiválasztott pályázók a minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázókat a Humánigazgatási Fõosztály írásban (elektro-
nikus vagy postai úton) értesíti.

2.5. A pályázat eredményérõl a pályázók értesítése el-
sõdlegesen a pályázati anyagban szereplõ elektronikus el-
érhetõségen keresztül történik. Amennyiben a pályázó a
pályázati anyagában nem ad meg elektronikus értesítési cí-
met, úgy a Humánigazgatási Fõosztály postai úton értesíti
a pályázat eredményérõl. Az értesítést követõ 15 munka-
nap elteltével a pályázó által benyújtott pályázati anyag
megsemmisítésre kerül.

3. Kinevezés

3.1. A közszolgálati jogviszony létesítéséhez szüksé-
ges felvételi javaslatot a szervezeti egység vezetõje a Hu-
mánigazgatási Fõosztály részére megküldi, amelyhez csa-
tolja az adott munkakörhöz tartozó munkaköri leírást
(1. sz. melléklet). A munkaköri leírást a munkáltatói jog-
kör gyakorlója készíti el.

3.2. A köztisztviselõ-jelölttel a Humánigazgatási Fõ-
osztály ismerteti, hogy az alkalmazáshoz milyen okmá-
nyok, adatok bemutatása szükséges. A köztisztviselõi jog-
viszony létesítését megelõzõen a köztisztviselõ-jelölt kö-
teles a közszolgálati jogviszony létesítéséhez és a köztiszt-
viselõ besorolásához szükséges eredeti dokumentumokat,
adatokat és tényeket a Humánigazgatási Fõosztály részére
átadni.

3.3. A kinevezési okmányt – mely tartalmazza a köz-
tisztviselõ besorolását is – a Humánigazgatási Fõosztály a
kinevezéskor rendelkezésre álló eredeti dokumentumok
alapján készíti elõ. A kinevezés 3 példányban készül,

melynek egy példányát a köztisztviselõ magánál tartja, egy
példány a Humánigazgatási Fõosztályra a köztisztviselõ
személyi anyagába, egy példány pedig a Költségvetési és
Kontrolling Fõosztályra kerül számfejtés céljából.

3.4. A köztisztviselõ kinevezését követõen a besorolá-
sához szükséges eredeti dokumentumok, valamint a kine-
vezési okirat a köztisztviselõ személyi anyagába kerülnek,
melyet a Humánigazgatási Fõosztály õriz a minisztérium
mindenkor hatályos Közszolgálati Adatvédelmi Utasításá-
ban foglalt szabályok betartásával.

3.5. Ha a közszolgálati jogviszonyba történõ kineve-
zésre jelölt olyan munkakört fog betölteni, amely alapján
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen va-
gyonnyilatkozatra köteles, addig nem létesíthetõ közszol-
gálati jogviszony, amíg a vagyonnyilatkozatot a köztiszt-
viselõ-jelölt nem teszi le.

3.6. Ha a közszolgálati jogviszonyba történõ kinevezé-
se esetén a jelölt olyan munkakört fog betölteni, amely a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztéri-
umban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisz-
ter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a
fontos és bizalmas munkakörökrõl és a nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló rendelet alap-
ján fontos és bizalmas munkakörnek minõsül, a jogszabá-
lyokban meghatározott szintû nemzetbiztonsági vizsgála-
tot a jelölttel szemben legkésõbb a kinevezésével egyide-
jûleg meg kell indítani. Amennyiben a nemzetbiztonsági
vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a köztisztviselõ-
nél kockázati tényezõ merül fel a munkakör betöltésével
kapcsolatosan, úgy a köztisztviselõ jogviszonyát azonnali
hatállyal meg kell szüntetni.

3.7. A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele,
hogy a foglalkoztatás-egészségügyi ellátás keretében tör-
ténõ munkaalkalmassági orvosi vizsgálaton a köztisztvise-
lõ-jelölt egészségileg alkalmas legyen az általa ellátandó
munkakör betöltésére.

3.8. A kinevezéssel egyidejûleg a munkáltatói jogkör
gyakorlója a köztisztviselõt írásban tájékoztatja:

a) az irányadó munkarendrõl,
b) a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idõ kezdõ

idõpontjáról, valamint a soron következõ fokozat elérésé-
nek várható idõpontjáról,

c) a költségtérítésekrõl és az egyéb juttatásokról, vala-
mint azok mértékérõl,

d) az illetmény átutalásának napjáról,
e) a munkába lépés napjáról,
f) a felmentési idõ megállapításának szabályairól,
g) a rendes szabadság mértékérõl és kiadásának rend-

jérõl.

3.9. Az írásbeli tájékoztatás jogszabály, vagy belsõ
szabályozás rendelkezésére történõ hivatkozással is meg-
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adható. A szabályozás esetleges változásáról a munkálta-
tói jogkör gyakorlója legkésõbb a változás hatálybalépését
követõ 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a köz-
tisztviselõt.

3.10. A munkáltató a kinevezési okiratban tájékoztatja
a jelöltet a közigazgatási alap- és szakvizsga megszerzésé-
vel kapcsolatos feltételekrõl.

3.11. A köztisztviselõnek kinevezésekor esküt kell ten-
nie. Az eskütételt a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles
a köztisztviselõi kinevezés elõtt megszervezni. Az esküté-
telre a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak
elõtt kerülhet sor. Az esküt szóban kell elmondani, és írás-
ban megerõsíteni.

3.12. Az eskü elmaradása a közszolgálati jogviszony
érvénytelenségét eredményezi. Eskütétel hiányában a köz-
tisztviselõ nem állítható hivatalba. Az esküokirat 2 pél-
dányban készül, amelybõl 1 példányt a köztisztviselõ ré-
szére át kell adni, 1 példányt pedig a személyi anyagban
kell elhelyezni.

4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítése

4.1. Az egyes szervezeti egységeknél munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony keretében – a minisztérium
éves költségvetésében erre a célra elkülönített személyi-
juttatás-elõirányzat terhére – megbízási szerzõdés megkö-
tését a megbízott szolgáltatásait igénybe vevõ szervezeti
egység közvetlen szakmai vezetõje kezdeményezi. A meg-
bízási szerzõdés a Humánigazgatási Fõosztály elõterjesz-
tése alapján a felügyeletet gyakorló állami vezetõ egyetér-
tésével köthetõ meg a Költségvetési és Kontrolling Fõosz-
tály ellenjegyzését követõen. A megbízási szerzõdés meg-
kötésére a minisztérium mindenkor hatályos szerzõdéskö-
tési szabályairól szóló belsõ utasítások az irányadók.

4.2. A Ktv. 1. § (9) bekezdése alapján a minisztérium
közhatalmi, irányítási, ellenõrzési és felügyeleti hatáskö-
rének gyakorlásával közvetlenül összefüggõ, valamint
ügyviteli feladat ellátására kizárólag közszolgálati jogvi-
szony létesíthetõ. Ennek megfelelõen ilyen jellegû feladat
megbízási szerzõdés alapján nem látható el.

4.3. A szerzõdéskötéssel kapcsolatos feladatokat a Hu-
mánigazgatási Fõosztály látja el.

4.4. A minisztérium saját köztisztviselõjével – a fel-
mentési idõt is beleértve – a közszolgálati jogviszony alatt
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, megbízási
jogviszonyt nem létesíthet.

4.5. A minisztérium által támogatott korengedményes
nyugdíjazást igénybevevõk csak abban az esetben alkal-
mazhatók megbízási szerzõdéssel, ha a kedvezményre
igénybe vett idõtartam letelt.

5. Összeférhetetlenség

5.1. A köztisztviselõi kinevezést megelõzõen a kineve-
zendõ munkatárs részére a Humánigazgatási Fõosztály kö-
teles a Ktv. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezé-
seit ismertetõ „Tájékoztató”-t és a kitöltendõ „Nyilatko-
zat” (2. sz. és 3. sz. melléklet) nyomtatványt átadni.

5.2. A kinevezendõ munkatársnak nyilatkoznia kell ar-
ról, hogy személyét a Ktv. 9. § (1) bekezdésében, valamint
a Ktv. 21. §-ában meghatározott összeférhetetlenséggel
kapcsolatos szabályok érintik-e, illetve hogy az összefér-
hetetlenséggel kapcsolatos jogkövetkezményeket tudomá-
sul veszi, valamint be kell jelentenie a Ktv. 21. § (2) bekez-
dése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedé-
lyével folytatandó egyéb és további jogviszonyának fenn-
állását és kérnie kell annak engedélyezését (4. sz. és 5. sz.
melléklet).

5.3. Amennyiben a kinevezendõ személy munkavég-
zésre irányuló egyéb, vagy további jogviszony fennállásá-
ról nyilatkozik, úgy az aláírt nyilatkozatot a Humánigaz-
gatási Fõosztály köteles elbírálás végett haladéktalanul a
kinevezendõ munkatárs munkáltatói jogkör gyakorlójához
továbbítani.

5.4. Nem kaphat kinevezést és nem állítható munkába
az a kinevezendõ munkatárs, akinek a jogszabályban elõ-
írt, összeférhetetlenséggel kapcsolatos írásbeli nyilatkoza-
tát még nem bírálták el.

5.5. A döntést – rövid indokolással – vissza kell külde-
ni a Humánigazgatási Fõosztálynak, aki a Ktv. elõírásai
szerint soron kívül elkészíti a nyilatkozó részére a döntés-
rõl szóló értesítést.

5.6. A köztisztviselõ a Humánigazgatási Fõosztályhoz
köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha az elõzõ nyi-
latkozatához képest az összeférhetetlenséget érintõ hely-
zetében változás állt be (rokoni kapcsolat, gazdasági kap-
csolat, pártban betöltött tisztség, gazdasági társaságban
vezetõ tisztség, felügyelõbizottsági tagság), valamint ha
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt kíván létesí-
teni.

5.7. A munkavégzésre irányuló egyéb, vagy további
jogviszonyt – tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori,
szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevé-
kenység kivételével – a köztisztviselõ csak a munkáltatói
jogkör gyakorlójának engedélyével létesíthet. Vezetõi
megbízású köztisztviselõ – tudományos, oktatói, mûvé-
szeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ
szellemi tevékenység kivételével – munkavégzésre irá-
nyuló egyéb, vagy további jogviszonyt nem létesíthet.

5.8. Az engedélyezésrõl a munkáltatói jogkör gyakor-
lója egyedi mérlegelés alapján dönt legkésõbb a kérelem
benyújtásától számított 5 napon belül, mely döntésrõl a
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Humánigazgatási Fõosztály útján tájékoztatja a köztisztvi-
selõt.

5.9. A köztisztviselõ haladéktalanul köteles bejelenteni
a munkáltatói jogkör gyakorlójának azt is, ha a korábban
engedélyezett munkavégzésre irányuló egyéb, vagy továb-
bi jogviszonya megszûnt.

5.10. A köztisztviselõ köteles haladéktalanul írásban
bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott
összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha közszolgálati
jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe
kerül. A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólítja
a köztisztviselõt az összeférhetetlenség megszüntetésére.
Amennyiben a köztisztviselõ az összeférhetetlenséget a
felszólítás kézbesítésétõl számított 30 napon belül nem
szünteti meg, közszolgálati jogviszonya – a törvény erejé-
nél fogva – megszûnik.

5.11. Ha a köztisztviselõvel szemben a Ktv. 9. §-a sze-
rinti összeférhetetlenség a közszolgálati jogviszonyának
fennállása alatt keletkezik, akkor az érintettek megegyezé-
se hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el,
hogy melyik köztisztviselõnek szûnik meg a jogviszonya.

5.12. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója az
összeférhetetlenség megszüntetésére hívja fel a köztisztvi-
selõt, a köztisztviselõ a megszüntetését bizonyító doku-
mentumot a megszûnéstõl számított 5 munkanapon belül
köteles a Humánigazgatási Fõosztálynak bemutatni.

5.13. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatko-
zattétel a közszolgálati jogviszonyból eredõ kötelezettség.
E kötelezettségét szegi meg és ez által fegyelmi vétséget
követ el az a köztisztviselõ, aki a valóságnak meg nem fe-
lelõ nyilatkozatot tesz, vagy bejelentési, nyilatkozattételi
kötelezettségét elmulasztja.

5.14. A köztisztviselõi összeférhetetlenségre vonatko-
zó nyilatkozatok jogszabályban elõírt kötelezõ nyilvántar-
tása a Humánigazgatási Fõosztály ügyrendi feladata. A ki-
nevezéskor, valamint a köztisztviselõi jogviszony fennál-
lása alatt keletkezõ, összeférhetetlenségi okról kitöltendõ
nyilatkozatok a személyi anyag részét képezik.

6. Vagyonnyilatkozat

6.1. A minisztériumban az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény
alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök-
ben foglalkoztatott köztisztviselõk, valamint a jogszabály
rendelkezései alapján egyéb jogcímen vagyonnyilatkozat-
tételre kötelezett személyek részére kötelezõ vagyonnyi-
latkozatot tenni a törvényben meghatározott szabályok
szerint.

6.2. A vagyonnyilatkozatok tételével, átvételével, ke-
zelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a

minisztérium vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség telje-
sítésének rendjérõl, valamint a vagyonnyilatkozatok keze-
lésének adatvédelmi szabályairól szóló utasításban foglal-
taknak megfelelõen a Humánigazgatási Fõosztály látja el.

7. Áthelyezés

7.1. Minisztériumon belüli áthelyezés
7.1.1. A minisztériumon belüli, szervezeti egységek

közötti áthelyezésrõl – amennyiben a feladatkör, munka-
kör is változik – az érintett vezetõknek és a köztisztviselõ-
nek írásban kell megállapodást kötniük.

7.2. Másik közigazgatási szervhez történõ áthelyezés
7.2.1. A minisztérium, a köztisztviselõ és egy másik

közigazgatási szerv megállapodhat a köztisztviselõnek a
másik közigazgatási szervhez történõ határozott idejû, il-
letõleg végleges áthelyezésében.

7.2.2. A határozott idõ elteltével a köztisztviselõt az
elõmeneteli szabályok figyelembevételével vissza kell he-
lyezni a korábbi közigazgatási szervhez.

7.2.3. Végleges áthelyezéshez történõ hozzájárulást az
áthelyezõ közigazgatási szerv nem tagadhatja meg, azon-
ban a megkeresés kézhezvételétõl számított két hónapig a
köztisztviselõt visszatarthatja.

7.2.4. Végleges áthelyezés esetén a közszolgálati iga-
zolás, valamint a köztisztviselõ illetményének és egyéb já-
randóságainak kiadása szempontjából úgy kell eljárni,
mintha a közszolgálati jogviszony megszûnt volna. A köz-
tisztviselõ részére ebben az esetben ki nem adott, idõará-
nyosan járó szabadságát pénzben meg kell váltani.

7.3. Az áthelyezés szabályait kell alkalmazni abban az
esetben is, ha a köztisztviselõ közalkalmazotti, ügyész-
ségi, hivatásos szolgálati jogviszonyt kíván létesíteni, így
az áthelyezés fenntartja a jogviszony folyamatosságát.

7.4. Az áthelyezéssel kapcsolatos feladatokat – a mun-
káltatói jogkör gyakorlójával egyeztetve – a Humánigaz-
gatási Fõosztály látja el.

8. A közszolgálati jogviszony megszûnésével,
megszüntetésével kapcsolatos általános rendelkezések

8.1. A köztisztviselõ – bármely törvényben felsorolt
jogcímen szûnik meg a közszolgálati jogviszonya – az
e célra rendszeresített kilépési lapon meghatározott igazo-
lások megszerzésével jogosult a kilépésre.

8.2. A közszolgálati jogviszony megszûnésével kap-
csolatos okmányokat a Humánigazgatási Fõosztály, illetve
a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály készíti el. A köz-
szolgálati jogviszony megszûnésével összefüggõ igazolá-
sok nem adhatók ki a távozó köztisztviselõ részére, amíg a
kilépési lapon szereplõ elszámolási kötelezettségét a köz-
tisztviselõ nem teljesíti.
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8.3. A közszolgálati jogviszony megszûnésével/meg-
szüntetésével, valamint a köztisztviselõ áthelyezésével
kapcsolatos intézkedések megtételekor a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának a Humánigazgatási Fõosztállyal elõze-
tesen egyeztetni kell a következõket:

– a közszolgálati jogviszony megszûnésének, meg-
szüntetésének módját, indokát,

– másik közigazgatási szervhez történõ áthelyezést,
– a tanulmányi szerzõdést,
– a munkáltatói kölcsönt,
– a felmentési idõnek a munkavégzési kötelezettség

alóli mentesítés idõtartamát,
– a tartalékállományba helyezést,
– a végkielégítés és egyéb járandóságok (pl. soron kí-

vüli jubileumi jutalom) megállapítását.

8.4. A munkáltatói jogkör gyakorlója a fentiekben fog-
laltakon túl elõzetesen köteles egyeztetni a személyi jutta-
tás elõirányzatra kihatással járó – a közszolgálati jogvi-
szonyt érintõ – javaslatait a Humánigazgatási Fõosztállyal.
A Humánigazgatási Fõosztály a szükséges források tekin-
tetében kikéri a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály vé-
leményét, majd az egyeztetés eredményérõl értesíti a mun-
káltatói jogkör gyakorlóját. Döntést a munkáltatói jogkör
gyakorlója csak az egyeztetés után, az egyeztetés során ki-
alakított vélemény figyelembevételével hozhat.

8.5. A köztisztviselõ közszolgálati jogviszonyának
megszûnésekor/megszüntetésekor – továbbá végleges át-
helyezéskor, tartós távollét megkezdése elõtt – köteles a
munkakörét a minisztérium mindenkor hatályos munkakör
átadás-átvételérõl szóló utasításának vonatkozó elõírásai
szerint átadni.

9. A közszolgálati jogviszony szünetelése

9.1. Tartós távollétnek minõsül:
a) a fizetés nélküli szabadság (hat hónapot meghaladó),
b) a szülési szabadság (24 hét),
c) 30 napon túli keresõképtelenség (tartós betegállo-

mány),
d) tartós külszolgálat [a köztisztviselõk tartós külszol-

gálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet alap-
ján].

9.2. Tartós távollét esetén a köztisztviselõ köteles mun-
kakörét a mindenkor hatályos munkakör átadás-átvételrõl
szóló utasítás szerint átadni, valamint a kilépési lapon je-
lölt szükséges igazolások megszerzésével köteles a hasz-
nálatában lévõ eszközökkel elszámolni.

9.3. Amennyiben a köztisztviselõ a tartós távollétét
meg kívánja szakítani – a keresõképtelenség esetét kivé-
ve –, úgy a munkába állás tervezett idõpontját megelõzõ
30 nappal hamarabb köteles írásban bejelenteni a Humán-
igazgatási Fõosztályon, amely intézkedik a szükséges do-
kumentumok elkészítésérõl.

III. A MUNKAKÖRI RENDSZER

1. Munkakör létrehozása és nyilvántartása

1.1. Az Utasítás 6. sz. melléklete tartalmazza a minisz-
térium szervezeti egységeinél fennálló munkakörök felso-
rolását.

1.2. A munkaköröket tartalmazó nyilvántartást elektro-
nikus formában a Humánigazgatási Fõosztály vezeti.

1.3. Az új munkakör létrehozását megelõzõen a Humán-
igazgatási Fõosztály vezetõje (továbbiakban: HR-vezetõ)
információkat gyûjt a létrehozandó munkakörrel kapcso-
latban. Az információgyûjtésnek ki kell terjednie a munka-
kör céljára, a munkakör alapján végzett tevékenység elem-
zésére, a munkakörrel összefüggésben lévõ fõ felelõssé-
gekre, azok teljesítménymutatójára, az irányítási felada-
tokra, hatáskörre, valamint a munkakör betöltõjével szem-
ben támasztott feladatokra, kompetenciákra.

1.4. Az új munkakör létrehozásának kezdeményezése a
7. sz. mellékletben meghatározott formanyomtatvány se-
gítségével történik

1.5. A munkakörökre vonatkozó információgyûjtést
követõen a HR-vezetõ elkészíti a munkaköri profilt, majd
elemzi, rendszerezi az adott munkakörökre jellemzõ tulaj-
donságokat. A véglegesített munkakört a Munkakör-érté-
kelési Bizottság elé terjeszti döntéshozatal céljából.

2. A Munkakör-értékelési Bizottság

2.1. A Munkakör-értékelési Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) három állandó tagból áll. A Bizottság állandó
tagjai a következõk: a Humánigazgatási Fõosztály fel-
ügyeletét ellátó állami vezetõ, aki egyben elnöke is a Bi-
zottságnak. A Bizottság további tagjai: a HR-vezetõ, a Mi-
niszteri Kabinetrõl erre a feladatra kijelölt személy. A Bi-
zottság munkájában eseti meghívottként az érintett szakte-
rületet vezetõ, vagy a szakterület felügyeletét ellátó állami
vezetõ tanácskozási jogkörrel vesz részt.

2.2. A Bizottság döntéseit szavazás útján, 2/3-os szótöbb-
séggel hozza. A szavazás történhet elektronikus úton is.

2.3. A Bizottság mûködésének részletes szabályait a bi-
zottság ügyrendje szabályozza.

2.4. A Bizottság által elfogadott, illetve módosított mun-
kakört az Utasítás 6. sz. mellékletében fel kell tüntetni.

3. Munkakör tartalmának módosítása,
megnevezésének megváltoztatása, a munkakör

megszüntetése

3.1. Munkakör megszüntetését, tartalmának, vagy meg-
nevezésének módosítását a szervezeti egység vezetõje
kezdeményezheti a Humánigazgatási Fõosztálynál.
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3.2. A munkakör tartalmi módosítását akkor lehet kez-
deményezni, ha a munkakör felelõsségi körében bekövet-
kezett változások olyan mértékûek, mely a munkakör be-
azonosítását már lehetetlenné teszik, illetve a tartalmi vál-
tozások a munkakör értékét befolyásolják. Ebben az eset-
ben a munkakör elnevezését is módosítani kell.

3.3. Munkakör megszüntetésére akkor kerülhet sor,
amennyiben a minisztérium összes szervezeti egységénél a
munkakör tartalma olyannyira megváltozott, hogy az a je-
len Utasítás szerint nem módosítható.

3.4. A megszüntetett munkakört az Utasítás 6. sz. mel-
lékletébõl törölni kell.

3.5. A munkakör módosítása, megnevezésének meg-
változtatása, vagy a munkakör törlésére az Utasítás
III/1. pontjában leírt eljárás szerint történik.

4. Munkaköri rendszer felülvizsgálata,
karbantartása

4.1. A munkaköri rendszer általános felülvizsgálatát
minden év novemberében a Humánigazgatási Fõosztály
vezetõje végzi.

4.2. A munkaköri rendszer felülvizsgálatát a szervezet,
vagy valamely szervezeti egység szakmai céljainak válto-
zása esetén az éves kötelezõ felülvizsgálatot megelõzõen a
szervezeti egység vezetõje kezdeményezheti a Humán-
igazgatási Fõosztálynál.

5. Személyre szóló munkaköri leírások készítése

5.1. A személyre szóló munkaköri leírások elkészítésé-
ért a szervezeti egység vezetõje felelõs. A személyre szóló
munkaköri leírás a munkaköri profil nevesített, az adott
köztisztviselõre vonatkozó változata.

5.2. A személyre szóló munkaköri leírásokat a Humán-
igazgatási Fõosztályon fellelhetõ profilok alapján az. 1. sz.
melléklet szerinti formában kell elkészíteni és azt a köz-
tisztviselõ kinevezési okmányához kell csatolni.

5.3. A személyre szóló munkaköri leírások szükség ese-
tén évente egyszer áttekintésre kerülnek a az Utasítás
III/4. pontjában meghatározott felülvizsgálatot követõen.
A felülvizsgálat eredményérõl a Humánigazgatási Fõosz-
tály minden év december 15-éig írásos emlékeztetõt ké-
szít, amelyet tájékoztatásul megküld a szervezeti egységek
részére.

IV. A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY TARTALMA

1. A köztisztviselõ teljesítményének értékelése,
minõsítése

1.1. A köztisztviselõ munkateljesítményét – munkakö-
rének és a minisztérium kiemelt céljainak figyelembevéte-
lével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján –
a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkö-
rében eljárva írásban értékeli. A teljesítményértékelés
részletes eljárási rendjét a köztisztviselõi teljesítményérté-
kelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet tartalmazza.

1.2. A minõsítés célja a köztisztviselõ szakmai teljesít-
ményének megítélése, a teljesítményt befolyásoló ismere-
tek, képességek, személyiségjegyek értékelése, továbbá a
szakmai fejlõdés elõsegítése.

1.3. A köztisztviselõt elõmeneteli pályáján – reá irány-
adó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõ öt év ki-
vételével – legalább négyévente és minden magasabb be-
sorolási fokozatba sorolása elõtt – vagy a köztisztviselõ
írásbeli kérelmére, ha utolsó minõsítése óta két év már el-
telt – minõsíteni kell, feltéve, hogy a minõsítési idõszak-
ban a köztisztviselõ legalább egy évig a minõsítõ irányítá-
sa alatt dolgozott.

1.4. A tárgyhónapban esedékes minõsítésekrõl a Hu-
mánigazgatási Fõosztály minden hónap 5. napjáig tájékoz-
tatja a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõket. A minõsí-
tés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata a közvet-
len vezetõ véleménye alapján.

1.5. A köztisztviselõ kérésére a munkáltatói jogkör
gyakorlója a minõsítés kialakításába köteles bevonni a
köztisztviselõ által megjelölt, a minisztériumnál mûködõ
érdek-képviseleti szerveket.

1.6. A minõsített alkalmasságát írásban indokolni kell,
nem elégséges csupán megjelölni a minõsítés fokozatát
(pl. alkalmas, kevéssé alkalmas stb.). A minõsítést végzõ a
minõsítés során a Ktv. 34/A. §, és 35. §-a és a Ktv. 1. sz.
mellékletében foglaltak szerint jár el.

1.7. A minõsítést a köztisztviselõvel ismertetni kell, aki
arra írásban észrevételt tehet.

1.8. A minõsítést a 8. sz. mellékletben szereplõ minõsí-
tési lapon két példányban kell elkészíteni, egy példányát –
a köztisztviselõvel történt ismertetést követõen – a szemé-
lyi anyagban kell tárolni, egy példányát a köztisztviselõ-
nek az aláíráskor át kell adni.

1.9. A minõsítés eredményeként a köztisztviselõ:
– „kiválóan alkalmas” minõsítése esetén – a közigazga-

tási ügyekért felelõ szakállamtitkár jóváhagyásával – a vá-
rakozási idõ lejárta elõtt eggyel magasabb besorolási foko-
zat legalacsonyabb fizetési fokozatába sorolható,

2008/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8455



– „kevéssé alkalmas” minõsítése esetén a következõ
besorolási fokozathoz elõírt várakozási ideje legfeljebb
egy évvel meghosszabbítható,

– „alkalmatlan” minõsítése esetén felmentése kezde-
ményezhetõ.

1.10. Vezetõi megbízásra, elõresorolásra, címadomá-
nyozásra történõ javaslat esetén soron kívüli minõsítésre a
munkáltató jogkör gyakorlója tehet javaslatot.

1.11. A soron kívüli minõsítéshez, valamint a kötelezõ
minõsítéshez, amennyiben az a köztisztviselõ besorolási
fokozatát érinti, a közigazgatási ügyekért felelõs szak-
államtitkár jóváhagyása szükséges.

1.12. A köztisztviselõ a minõsítés hibás vagy valótlan
ténymegállapítása, személyiségi jogát sértõ megállapítása
megsemmisítésének érdekében közszolgálati jogvitát kez-
deményezhet.

1.13. Az ügykezelõ tevékenységét legalább ötéven-
ként értékelni kell. Az értékelés szempontjait a Ktv.
34/A–36. §-okban meghatározott minõsítési szabályok
alapulvételével, a munkáltatói jogkör gyakorlója határoz-
za meg.

V. MUNKAVÉGZÉS, PIHENÕIDÕ

1. Munkaidõ

1.1. A munkaidõ heti negyven óra,
hétfõtõl csütörtökig 8–16.30 óráig,
pénteken 8–14 óráig tart.

1.2. A munkaidõ a heti negyven óránál kevesebb is le-
het, ebben az esetben az egyébként járó illetményt arányo-
san csökkenteni kell (részmunkaidõ). A részmunkaidõs
foglalkoztatást a köztisztviselõ kezdeményezheti a mun-
káltatói jogkör gyakorlójának hozzájárulásával a Humán-
igazgatási Fõosztályon.

1.3. A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselõ
munkaidõ-beosztását – a köztisztviselõ kérésére, indokolt
esetben – a fentiektõl eltérõen is megállapíthatja.

1.4. A Kommunikációs Fõosztály és a Nemzetközi
Kapcsolatok Szervezési Osztály köztisztviselõinek mun-
kaidejét a munkáltatói jogkör gyakorlója a heti negyven
órás munkaidõkereten belül az általánostól eltérõen is
meghatározhatja. A munkaidõ-beosztást legalább hét nap-
pal korábban, legalább egy hétre írásban kell rögzíteni.
Ennek hiányában az utolsó munkaidõ-beosztás az irány-
adó.

1.5. A minisztérium valamennyi szervezeti egységénél
a köztisztviselõk munkahelyen való megjelenésének, vala-
mint a munkahelyrõl történõ távozásának idõpontját a
9. sz. melléklet szerinti jelenléti íven kell vezetni. A jelen-
léti ívek másolatát tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig a

Humánigazgatási Fõosztály részére meg kell küldeni.
A jelenléti ív alapján tárgyhónapot követõ hónap 5. napjá-
ig a távollévõ köztisztviselõkrõl és a távollét jogcímérõl
szervezeti egységenként kimutatást kell készíteni, amelyet
– a szervezeti egység vezetõjének aláírásával ellátva – egy
eredeti példányban meg kell küldeni a Költségvetési és
Kontrolling Fõosztály részére.

1.6. A köztisztviselõ részmunkaidõs foglalkoztatása
esetén a kinevezést módosítani kell.

1.7. Vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ
részmunkaidõben nem foglalkoztatható.

2. Rendkívüli munkavégzés

2.1. A rendkívüli munkavégzést a munkáltatói jogkör
gyakorlója írásban rendeli el az Utasítás 10. sz. melléklete
szerinti formanyomtatványon, ha az a minisztérium mûkö-
désével közvetlenül összefüggõ feladat ellátásához szük-
séges és indokolt.

2.2. A rendkívüli munkavégzés elrendelésérõl a Hu-
mánigazgatási Fõosztály nyilvántartást vezet.

2.3. A munkáltatói jogkör gyakorlójának a rendkívüli
munkavégzést elrendelõ formanyomtatvány kettõ eredeti
példányát a rendkívüli munkavégzés elrendelésének idõ-
pontja elõtt legalább 5 munkanappal meg kell küldenie a
Humánigazgatási Fõosztály részére, aki ellenõrzi a rendkí-
vüli munkavégzés elrendelésének jogszerûségét.

2.4. Amennyiben a Humánigazgatási Fõosztály a rend-
kívüli munkavégzés elrendelésével kapcsolatosan hiá-
nyosságot, vagy jogszerûtlenséget észlel, úgy azt azonnal
jelzi a rendkívüli munkavégzést elrendelõ munkáltatói
jogkör gyakorlója felé.

2.5. A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidõt a
rendkívüli munkavégzést követõen, legkésõbb harminc
napon belül kell kiadni. A szabadidõ kiadásáért a munkál-
tatói jogkör gyakorlója a felelõs.

2.6. A 30 napos idõtartam leteltét követõen a Humán-
igazgatási Fõosztály megkeresi a munkáltatói jogkör gya-
korlóját, hogy igazolja a szabadidõ kiadásának megtörtén-
tét, vagy meg nem történtét. Amennyiben a minisztérium
mûködésével közvetlenül összefüggõ ok miatt a szabadidõ
nem került kiadásra, úgy azt pénzben meg kell váltani.
A megváltás iránt – a rendkívüli munkavégzést végzõ
munkatárs szabadság-nyilvántartó lapjának bekérését kö-
vetõen – a Humánigazgatási Fõosztály a rendkívüli mun-
kavégzést elrendelõ nyomtatvány egy eredeti példányának
megküldésével egyidejûleg intézkedik a Költségvetési és
Kontrolling Fõosztály felé. A megváltás mértéke a köz-
tisztviselõ kifizetéskori illetményének a szabadidõre járó
arányos összege.
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2.7. A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidõre, il-
letve szabadidõ-átalányra a vezetõi kinevezéssel, megbí-
zással rendelkezõ köztisztviselõ nem jogosult.

3. Helyettesítés

3.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Humánigazga-
tási Fõosztály vezetõjének egyetértésével, a Humánigaz-
gatási Fõosztály felügyeletét ellátó állami vezetõ jóváha-
gyásával írásban rendeli el a helyettesítést a 11. sz. mellék-
letben szereplõ formanyomtatványon, amelynek kettõ ere-
deti példányát meg kell küldeni a Humánigazgatási Fõosz-
tály részére.

3.2. A munkatársat saját illetményén felül helyettesíté-
si díj illeti meg, ha

– a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem
tartozó munkát végez, és eredeti munkakörét is ellátja,

– tartósan távol lévõ munkatársat helyettesít,
– részben, vagy egészben többletfeladatként betöltet-

len munkakört lát el.

3.3. A helyettesítési díj a helyettesítés elsõ napjától jár.

3.4. A helyettesítési díj mértéke idõarányosan a helyet-
tesítõ köztisztviselõ illetményének

a) az elsõ harminc napra 25%-ig,
b) a harmincegyedik naptól a kilencvenedik napig

40%-ig,
c) a kilencvenegyedik naptól 50%-ig terjedhet.

3.5. Amennyiben a helyettesítést egy adott munkakör
vonatkozásában kettõ, vagy több köztisztviselõ látja el,
úgy a helyettesítõ köztisztviselõk a helyettesítés teljes idõ-
tartama alatt az illetményük maximum 25%-ának megfe-
lelõ helyettesítési díjra jogosultak.

3.6. Nem jár helyettesítési díj, ha
a) a helyettesítésre rendes szabadság miatt van szükség,

illetve
b) a helyettesítésre rendkívüli munkavégzés ellenérté-

keként járó szabadidõ kiadása idején kerül sor,
c) ha a helyettesítés a vezetõ munkaköri kötelezettsége,

kivéve ha a helyettesítésre azért van szükség, mert a he-
lyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, feltéve, ha
a helyettesítés idõtartama a 30 napot meghaladja.

3.7. Betöltetlen munkakörbe tartozó feladatok helyet-
tesítéséért maximum 3 hónapig fizethetõ helyettesítési díj.

3.8. A helyettesítési díj megállapítása a Humánigazga-
tási Fõosztály feladata, amely a helyettesítési díj elszámo-
lása iránt a helyettesítést elrendelõ nyomtatvány egy ere-
deti példányának megküldésével egyidejûleg a Költségve-
tési és Kontrolling Fõosztály felé intézkedik.

4. A rendes szabadság

4.1. A szabadságok kiadásáért a munkáltatói jogkör
gyakorlója a felelõs. A munkáltatói jogkör gyakorlója a
munkatárs igényének megismerése után, minden év febru-
ár végéig köteles szabadságolási tervet készíteni a szabad-
ságok tárgyévi ütemezésérõl, s arról a köztisztviselõt tájé-
koztatni. A szabadságokat a tervben foglaltaknak megfele-
lõen kell kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt esetben
lehet eltérni.

4.2. A szabadság kiadásának idõpontját – köztisztvise-
lõ elõzetes meghallgatása után – az éves szabadságolási
terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza
meg. A szabadságot esedékessége évében kell kiadni.

4.3. A munkáltatói jogkör gyakorlója szolgálati érdek
esetén a szabadságot a tárgyévet követõ év január 31-ig,
kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésõbb már-
cius 31-ig, a köztisztviselõ betegsége vagy a személyét
érintõ más elháríthatatlan akadály esetén az akadályozta-
tás megszûnésétõl számított harminc napon belül adja ki,
ha az esedékesség éve eltelt.

4.4. Az a munkáltatói jogkört gyakorló személy, aki a
tárgyévben nem rendeli el a szabadságok kiadását, fegyel-
mi vétséget követ el, és a Humánigazgatási Fõosztály vele
szemben jogosult a fegyelmi eljárást megindítani. A fe-
gyelmi eljárást kötelezõ megindítani, ha a munkáltatói jog-
kör gyakorlója az irányítása alatt álló köztisztviselõk lét-
száma több mint 50%-ának nem rendelte el a szabadságok
kiadását.

4.5. A Humánigazgatási Fõosztály minden tárgyév
szeptember 10. napjáig felméri, hogy a tárgyévre járó sza-
badságok idõarányosan kiadásra kerültek-e. Amennyiben
a köztisztviselõ fel nem használt szabadnapjainak száma
ebben az idõpontban meghaladja a tárgyévre járó szabad-
ságainak 3/4-ed részét, úgy ezt a Humánigazgatási Fõosz-
tály jelzi a miniszternek, aki írásban elrendeli a szabadsá-
gok kiadását a munkáltatói jogkör gyakorlójával egyezte-
tett ütemterv alapján.

4.6. A szabadság kiadásáról, illetve engedélyezésérõl
kizárólag írásban, az erre rendszeresített „Szabadság-nyil-
vántartó lapon” lehet rendelkezni, melyet – váratlan ese-
mény kivételével – a szabadság megkezdése elõtt kell kiál-
lítani és a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyni.

4.7. A szabadság nyilvántartó lap tartalmazza az éves
alap- és pótszabadságot, illetve egyéb címen biztosított
pótszabadság, valamint az esedékesség évében ki nem
adott szabadságot és az igénybe vett szabadságnapokat
(azok naptári idõpontjának megjelölésével), valamint a
szabadság kiadásának/engedélyezésének tényét igazoló
vezetõi aláírást. Ezt a nyomtatványt minden szervezeti
egységnél – egyénenként – folyamatosan kell vezetni.

4.8. A szabadságnapok nyilvántartásáért a Humánigaz-
gatási Fõosztály a felelõs. A szervezeti egységeknek a sza-
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badság-nyilvántartó lapot a naptári év végén, legkésõbb
január 10-ig – a munkáltatói jogkör gyakorló aláírásával
ellátva – a Humánigazgatási Fõosztálynak kell megkülde-
ni, ahol a ki nem adott szabadságot a következõ évre ismét
nyilvántartásba veszik. A munkatársnak járó tárgyévi sza-
badságot a Humánigazgatási Fõosztály minden naptári év
január 31-ig állapítja meg, és február 15-ig tájékoztatja a
munkatársakat a megállapított szabadságnapokról a tárgy-
évre vonatkozó szabadság nyilvántartó lapok megküldésé-
vel.

4.9. Az igénybe vett rendes szabadság napokat a jelen-
léti íven „SZ” betûvel kell jelölni.

4.10. A közszolgálati jogviszony szünetelésének idõ-
tartamára a következõ esetekben jár szabadság:

a) a keresõképtelenséget okozó betegség tartamára;
b) a szülési szabadság tartamára;
c) a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápo-

lása miatt kapott fizetés nélküli szabadság elsõ évére;
d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli sza-

badság tartamára;
e) a tartalékos katonai szolgálat idejére, és
f) minden olyan munkában nem töltött idõre, amelyre a

munkatárs távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben
részesül.

4.11. A szülõk döntése alapján gyermeke nevelésében
nagyobb szerepet vállaló köztisztviselõt vagy a gyermekét
egyedül nevelõ szülõt évenként a tizenhat évesnél fiata-
labb

a) egy gyermeke után kettõ,
b) két gyermeke után négy,
c) kettõnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szem-
pontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utol-
jára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amely-
ben a tizenhatodik életévét betölti.

A gyermek után járó pótszabadság igényléséhez a mun-
katársnak a 12. sz. mellékletben szereplõ formanyomtat-
ványt kell kitöltenie és a másik szülõ munkáltatójának iga-
zolását követõen azt a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natának másolatával együtt a Humánigazgatási Fõosztály
részére eljuttatnia.

5. Betegszabadság

5.1. A köztisztviselõt betegsége miatti keresõképtelen-
sége idejére – ide nem értve a társadalombiztosítási szabá-
lyok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti
keresõképtelenséget – naptári évenként 15 munkanap be-
tegszabadság illeti meg. (A betegszabadság leteltét követõ
keresõképtelenség esetén a társadalombiztosítás keretén
belül jogosult táppénzre). A keresõképtelenséget a házior-
vos igazolja, amely igazolás eredeti példányát a munka-
társnak a betegszabadság leteltét követõen haladéktalanul

el kell juttatnia a Költségvetési és Kontrolling Fõosztályra,
egy másolati példányt pedig a Humánigazgatási Fõosz-
tályra. Az elõreláthatóan 15 napot meghaladó távollét ese-
tén az igazolást még annak idõtartama alatt el kell juttatni a
Költségvetési és Kontrolling Fõosztályra, valamint máso-
latban a Humánigazgatási Fõosztályra.

5.2. A betegszabadság idõtartamára a köztisztviselõ ré-
szére illetményének 80%-a jár.

5.3. A betegszabadság (esetlegesen táppénz) igénybe-
vételét a jelenléti íven „B” betûvel kell jelölni.

6. Fizetés nélküli szabadság

6.1. A köztisztviselõ írásban benyújtott kérelmére a
munkáltatói jogkör gyakorlója – a jogszabályban megha-
tározott kötelezõ eseteken túl, egyéb indokolt esetekben –
a köztisztviselõ törvényben biztosított szabadságkereté-
nek teljes felhasználása után, fizetés nélküli szabadságot
engedélyezhet.

6.2. A jogszabályban meghatározott kötelezõen ki-
adandó fizetés nélküli szabadság esetein túlmenõen a
munkáltatói jogkör gyakorlója maximum 2 évig terjedõ fi-
zetés nélküli szabadságot engedélyezhet. Ettõl eltérõ tarta-
mú fizetés nélküli szabadság csak különös méltánylást ér-
demlõ esetben engedélyezhetõ.

6.3. A fizetés nélküli szabadság engedélyezésérõl a
munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul értesíti a
Humánigazgatási Fõosztályt, amely a szükséges doku-
mentumok elkészítésérõl intézkedik.

6.4. A fizetés nélküli szabadságot a jelenléti íven „FN”
betûvel kell jelölni.

7. Hivatalos távollét

7.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója által elrendelt, a
köztisztviselõ munkakörével összefüggõ egy vagy több
napot igénybe vevõ – a minisztériumon kívül tartandó –
megbeszélés, képzésen való részvétel, kiküldetés, felügye-
leti ellenõrzés hivatalos távollétnek minõsül. A távollétet a
jelenléti íven „HT” betûvel kell jelölni.

8. Egyéb munkaidõ-kedvezmények

8.1. Véradásban részt vevõ munkatárs – illetményének fo-
lyósítása mellett – a véradás miatt távol töltött teljes idõtar-
tamra, a munkahelyen kívül szervezett véradás esetén leg-
alább négy órára mentesül a munkavégzési kötelezettség
alól. A munkatársnak a munkavégzés alóli mentesség a vér-
adást szervezõ által kiállított igazolás alapján jár. A véradás-
ban részt vevõ munkatársat a fenti munkaidõ-kedvezményen
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túl a bemutatott igazolás alapján évente egy munkanapnak
megfelelõ munkaidõ-kedvezmény illeti meg.

8.2. A köztisztviselõ közeli hozzátartozójának halála
esetén kettõ munkanap munkaidõ-kedvezményre jogosult.

8.3. Gyermeke születése esetén öt munkanap munka-
idõ-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésõbb a
születést követõ második hónap végéig kérésének megfe-
lelõ idõpontban köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója
kiadni.

8.4. A kettõ vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelõ,
vagy legalább egy 14 éven aluli gyermeket egyedül nevelõ
szülõt, illetve fogyatékos gyermeket nevelõ szülõt, vala-
mint a beteg gyermeket vagy beteg szülõt gondozó köz-
tisztviselõt havi 4 munkaóra munkaidõ-kedvezmény illeti
meg.

8.5. A 45 év feletti köztisztviselõt, valamint a 45 év
alatti megváltozott munkaképességû köztisztviselõt havi
4 munkaóra egészségügyi és betegségmegelõzési célú
munkaidõ-kedvezmény illeti meg.

8.6. A munkaidõ-kedvezmény tartamára a köztisztvise-
lõnek illetmény jár.

8.7. A munkaidõ-kedvezményre jogosultak körét a Hu-
mánigazgatási Fõosztály tartja nyilván. A munkaidõ-ked-
vezményre jogosultság indokát – annak bekövetkeztétõl
számított 10 munkanapon belül – a köztisztviselõnek be
kell jelentenie a Humánigazgatási Fõosztálynak.

8.8. A munkaidõ-kedvezmény idõtartamát a jelenléti
íven „MK” betûvel kell jelölni.

9. Egyéb kedvezmények

9.1. A minisztérium feladatkörébe tartozó területeken a
minisztérium biztosítja a köztisztviselõk gyermekei szá-
mára a kötelezõ szakmai gyakorlat, diplomamunka-kon-
zultáció lehetõségét.

9.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselõk
munkaidõ-beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgon-
dozási és oktatási intézmények nyitva tartását, és amennyi-
ben ezen idõszakon túli munkavégzést rendel el a gyerme-
kes köztisztviselõk részére, úgy arról a köztisztviselõt leg-
alább 24 órával hamarabb tájékoztatja.

9.3. A 14 éven aluli gyermeket nevelõ köztisztviselõk
rendes szabadságának kiadása során a munkáltató lehetõ-
séghez mérten figyelembe veszi a gyermekgondozási és
oktatási intézmények mûködése során elrendelt szüne-
teket.

9.4. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaszüneti
napok körüli munkarend (ügyelet) kialakítása során figye-
lemmel van arra, hogy ne 14 éven aluli gyermeket nevelõ
köztisztviselõt jelöljön ki.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A gyermek születéséhez kapcsolódó távollétek
kezdetét és annak várható idõtartamát (szülési szabadság,
gyed és gyes idõtartama alatti fizetés nélküli szabadság) a
köztisztviselõnek a távollét megkezdése elõtt be kell jelen-
tenie a Humánigazgatási Fõosztály részére.

10.2. A köztisztviselõ bármely, a Humánigazgatási Fõ-
osztály által vezetett nyilvántartásban szereplõ adatának
módosulásáról a változást követõ 8 munkanapon belül kö-
teles tájékoztatni a Humánigazgatási Fõosztályt.

VI. A KÖZTISZTVISELÕK DÍJAZÁSA

1. Illetmény

1.1. Az illetmény kifizetése a munkatárs által választott
pénzintézetnél nyitott bankszámlára történõ átutalással,
bankszámla hiányában postai úton lakcímre, utólag törté-
nik. Az illetmény kifizetésének napja legkésõbb a tárgyhó-
napot követõ hónap 5. napja. Amennyiben az illetmény ki-
fizetésének napja pihenõnapra, vagy munkaszüneti napra
esik, az illetményt legkésõbb a megelõzõ munkanapon kell
kifizetni.

2. Az alapilletmény besorolástól eltérõ mértékû
megállapítása

2.1. A hivatali szerv vezetõje – át nem ruházható hatás-
körében – a megállapított személyi juttatások elõirányza-
tán belül tárgyévet megelõzõ év szakmai munkája értéke-
lése alapján – ide nem értve, ha a köztisztviselõ kinevezése
év közben történik, vagy áthelyezésére kerül sor – a tárgy-
évre vonatkozóan a köztisztviselõ besorolása szerinti fize-
tési fokozathoz tartozó alapilletményét – a hivatali szerve-
zet vezetõje esetében a kinevezésre jogosult – tárgyév
március 1-jétõl következõ év február végéig – terjedõ idõ-
szakra legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb
20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az elté-
rítésrõl a hivatali szervezet vezetõje minden év január
31-ig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke tárgyév-
ben nem módosítható.

2.2. Az alapilletmény emelésérõl, illetve csökkentésé-
rõl szóló döntés alapján a Humánigazgatási Fõosztály
nyilvántartást készít és elkészíti a szükséges dokumentu-
mokat.

3. Idegen-nyelvtudási pótlék

3.1. Az idegennyelv-tudással rendelkezõ köztisztvise-
lõk a minisztérium minden szervezeti egységében idegen-
nyelv-tudási pótlékban részesíthetõek. Az angol, német,
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francia nyelvvizsgáért a nyelvpótlék alanyi jogon jár, míg
az egyéb nyelvekért járó idegennyelv-tudási pótlékra jo-
gosító nyelveket, figyelembe véve a munkaköri szüksé-
gességét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
Nem fizethetõ nyelvpótlék az eszperantóért és a klasszikus
nyelvekért (latin, ógörög, szanszkrit és egyéb holt nyel-
vek).

3.2. A munkakör, illetve a munkakör tartalmának válto-
zása, változtatása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója
– a Humánigazgatási Fõosztállyal történt egyeztetés alap-
ján – köteles az idegennyelv-tudás szükségességét felül-
vizsgálni.

3.3. Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelv-
vizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal, vagy azzal
egyenértékû okirattal kell igazolni. Az idegennyelv-tudás
igazolásának rendjérõl, a vizsgák elismerésérõl és fokoza-
táról az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítvá-
nyokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet elõírásai az
irányadóak.

3.4. Amennyiben a köztisztviselõ ugyanazon nyelvbõl
azonos típusú, de különbözõ fokozatú nyelvvizsgával is
rendelkezik, részére csak a magasabb szintû pótlék állapít-
ható meg.

3.5. Amennyiben a köztisztviselõ ugyanazon nyelvbõl
általános és szakmai anyaggal bõvített nyelvvizsgával is
rendelkezik, részére csak egy jogcímen állapítható meg a
pótlék.

3.6. Az idegennyelv-tudási pótlék fizetése a nyelvvizs-
ga eredményét igazoló bizonyítvány kiállításának napjától
esedékes, amennyiben a köztisztviselõ azt a kiállítástól
számított 45 napon belül bemutatja a Humánigazgatási Fõ-
osztálynak. Amennyiben a köztisztviselõ a kiállítástól szá-
mított 45 napon túl mutatja be a nyelvvizsga-bizonyít-
ványt a Humánigazgatási Fõosztály részére, akkor az ide-
gennyelv-tudási pótlék fizetése a bemutatásának napjától
esedékes.

3.7. Az idegennyelv-tudási pótlék mértékének megálla-
pítására a Ktv. 48. § rendelkezései az irányadók.

4. Képzettségi pótlék

4.1. A képzettségi pótlék a munkáltatói jogkör gyakor-
lójának kezdeményezésére és döntése alapján tudományos
fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elõse-
gítõ további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként
adható.

4.2. A képzettségi pótlék megállapításának feltétele,
hogy a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben
meghatározott ismereteket a köztisztviselõ munkakörében

alkalmazza, melynek munkaköri leírásában is rögzítésre
kell kerülnie.

4.3. Képzettségi pótlék egy személynek kizárólag egy
jogcím után adható.

4.4. A képzettségi pótlék mértékének megállapítására a
Ktv. 48/A. § rendelkezései az irányadók.

VII. A KÖZTISZTVISELÕK ELISMERÉSE

1. Címadományozás

1.1. A szervezeti egység vezetõje a felügyeletet ellátó
állami vezetõ egyetértésével az e fejezetben meghatározott
címzetes és szakmai címek adományozását kezdeményez-
heti.

1.2. A részletes indokolással ellátott, a köztisztviselõ
kiemelkedõ tevékenységének és eredményeinek ismerte-
tését tartalmazó javaslatot a Humánigazgatási Fõosztályon
kell megtenni.

1.3. A Humánigazgatási Fõosztály a címadományozás-
sal járó többletforrás rendelkezésre állásáról elõzetesen tá-
jékozódik a Költségvetési és Kontrolling Fõosztálynál.

1.4. Amennyiben a címadományozáshoz szükséges
forrás rendelkezésre áll, úgy intézkedik a javaslatnak a hi-
vatali szerv vezetõje részére történõ eljuttatásáról, aki dönt
a címzetes, illetve a szakmai címek adományozásáról.
Amennyiben a forrás nem áll rendelkezésre, úgy arról
tájékoztatja a javaslattevõt.

2. Kitüntetés

2.1. A miniszter a kiemelkedõ és tartósan magas szín-
vonalú szakmai munkát végzõ köztisztviselõket kitünte-
tésben részesítheti.

2.2. A miniszteri kitüntetések formáját, az évente ado-
mányozható kitüntetések számát, illetve az azokkal járó
jutalmak mértékét külön jogszabály határozza meg.

VIII. A KÖZTISZTVISELÕK JUTTATÁSAI

1. Jubileumi jutalom

1.1. A jubileumi jutalomra jogosító idõ kezdõ idõpont-
jának megállapításakor a Ktv. 49/E. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljárni.

1.2. Az esedékes jubileumi jutalmak kifizetésérõl a Hu-
mánigazgatási Fõosztály kezdeményezésére a Költségve-
tési és Kontrolling Fõosztály gondoskodik. A munkáltatói
jogkör gyakorlója a Humánigazgatási Fõosztályon keresz-
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tül a jubileum alkalmából köszöntõ levelet ad át a köztiszt-
viselõnek.

2. Teljesítményértékelésen alapuló jutalom

2.1. A köztisztviselõ munkájának jutalmazására a köz-
tisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályai-
ról szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: TÉR) alapján kerül sor.

2.2. A jutalom kifizetésének alapját szolgáló eloszlási
szint meghatározásáról tárgyév február utolsó napjáig
– szervezeti változás esetén a szervezeti és mûködési sza-
bályzat elfogadásától számított 15 napig – a hivatali szerv
vezetõje dönt. A döntést megalapozó kalkulációk elkészí-
téséért – figyelembe véve a tárgyévi elemi költségvetésben
meghatározott rendelkezésre álló összeget – a Humánigaz-
gatási Fõosztály felelõs.

2.3. A köztisztviselõ részére a jutalom mértékérõl a
TÉR által meghatározott minimum és maximum keretek
között a szervezeti egységet felügyelõ állami vezetõ dönt.

2.4. A jutalom kifizetése iránt a Humánigazgatási Fõ-
osztály intézkedik a Költségvetési és Kontrolling Fõosz-
tály felé.

2.5. A jutalom összegérõl és kifizetésérõl a Humán-
igazgatási Fõosztály értesíti a jutalomban részesített köz-
tisztviselõket.

2.6. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók jutalmá-
nak mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlójának javasla-
tára a Humánigazgatási Fõosztály felügyeletét ellátó álla-
mi vezetõ hagyja jóvá.

3. Étkezési hozzájárulás

3.1. A köztisztviselõ a munkahelyi étkeztetés támoga-
tása címén étkezési utalványra jogosult. A köztisztviselõ a
13. sz. mellékletben szereplõ formanyomtatványon min-
den tárgyév január 15. napjáig nyilatkozatot tesz a Humán-
igazgatási Fõosztályon arról, hogy hideg- vagy melegétke-
zési utalványt kíván igénybe venni a tárgyévben. Az étke-
zési utalvány típusának megváltoztatására év közben nincs
lehetõség.

3.2. A melegétkezési utalvány étkezõhelyi vendéglá-
tás, munkahelyi étkeztetés során használható fel, melynek
az adómentesen adható mértékét minden évben a személyi
jövedelemadóról szóló törvény határozza meg.

3.3. A hidegétkezési utalvány kizárólag fogyasztásra
kész étel vásárlására jogosít, melynek az adómentesen ad-
ható mértékét minden évben a személyi jövedelemadóról
szóló törvény határozza meg.

3.4. Az étkezési utalványt a köztisztviselõ havonta –
utólag – az illetménykifizetés esedékessége napján veszi
át, az átvételt külön jegyzéken aláírásával igazolja. Az ét-
kezési utalvány nyilvántartásáról és elszámolásáról a Költ-
ségvetési és Kontrolling Fõosztály gondoskodik.

3.5. Étkezési utalvány illeti meg a köztisztviselõt a be-
tegszabadság, a szülési szabadság teljes idõtartama, vala-
mint a gyermekgondozási díj (gyed) folyósításának elsõ
30 napjára, a nemzeti szakértõi kiküldetés, valamint az
ösztöndíjas tanulmányút – amennyiben a tanulmányút ide-
je alatt illetményben részesül – idõtartamára is. Nem jár ét-
kezési utalvány tartós távollét esetén.

4. A munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési
költségtérítés

4.1. A köztisztviselõt a munkavégzési kötelezettsége
idõtartamára, a munkába járáshoz szükséges helyi közle-
kedési (BKV-) bérlet illeti meg. A bérletre vonatkozó sza-
bályozást a minisztérium mindenkor hatályos Cafeteria
Utasítása tartalmazza.

5. A munkába járáshoz szükséges helyközi
közlekedési költségtérítés

5.1. A Budapest közigazgatási határán kívülrõl történõ
napi munkába járás és hétvégi hazautazás költségeit a mi-
nisztérium a 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet szabályai
szerint téríti. A térítés igénybevétele – kizárólag a minisz-
térium nevére és címére kiállított – számla ellenében, utó-
lag történik.

5.2. A munkáltató köteles a köztisztviselõnek – a mi-
nisztérium nevére kiállított számla ellenében – megtéríteni
a munkába járást szolgáló bérlet vagy teljes árú menetjegy
díjának

a) 86%-át, ha országos közforgalmú vasút 2. kocsi osz-
tályon;

b) 80%-át, ha elõvárosi vasúton, valamint helyközi díj-
szabással közlekedõ helyi és távolsági autóbuszon utazik.

5.3. A munkába járást szolgáló bérlet vagy menetjegy
megtérítéséhez szükséges eredeti számlát, bérletet vagy
menetjegyet a Költségvetési és Kontrolling Fõosztályra
kell megküldeni. A számlán a köztisztviselõ nevét fel kell
tüntetni. A köztisztviselõ a költségtérítés igénybevételé-
hez köteles minden évben, a tárgyévi elsõ költségigénylé-
sekor a lakcímkártya másolatát is csatolni. Amennyiben
megállapítást nyer, hogy idõközben a köztisztviselõ a költ-
ségtérítésre való jogosultságát elveszítette, a jogtalanul
felvett összeget köteles a minisztérium részére visszafi-
zetni.

5.4. A köztisztviselõ saját gépjármûvel történõ munká-
ba járásához a személyi jövedelemadóról szóló törvény
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25. § (2) bekezdés bb) pontjában foglalt, a saját gépjármû-
vel történõ munkába járás költségtérítése címén elszámol-
ható összeggel azonos költségtérítés jár, ha

– a köztisztviselõ állandó vagy ideiglenes lakóhelye és
munkahelye között nem közlekedik tömegközlekedési
eszköz;

– a köztisztviselõ munkarendje miatt tömegközleke-
dési eszközt nem, vagy csak hosszú várakozással tudna
igénybe venni;

– a köztisztviselõ mozgáskorlátozottsága miatt nem ké-
pes tömegközlekedési eszközzel közlekedni.

5.5. A köztisztviselõ a havi költségelszámoláshoz köte-
les útnyilvántartást vezetni. Az útnyilvántartásban fel kell
tüntetni a gépjármû típusát, forgalmi rendszámát, továbbá
a fogyasztási normát. Az útnyilvántartásban fel kell tüntet-
ni a hónap elsõ és utolsó napján a kilométeróra állását.

5.6. A költségtérítést a Költségvetési és Kontrolling
Fõosztályon lehet igényelni a közigazgatási ügyekért fele-
lõs szakállamtitkár jóváhagyásával. Az igénylõlaphoz csa-
tolni kell az útnyilvántartás másolatát. A Költségvetési és
Kontrolling Fõosztály írásban értesíti a köztisztviselõt
igényének elbírálásáról.

6. Utazási kedvezmény

6.1. A köztisztviselõ a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm.
rendelet alapján utazási utalványra jogosult, ha bármely
munkáltatónál legalább egyéves jogviszonnyal rendel-
kezik.

6.2. Az utazási utalványt minden év március 31-ig a Hu-
mánigazgatási Fõosztály állítja ki, és juttatja el a köztiszt-
viselõk részére. Az év közben kinevezett köztisztviselõ ré-
szére a kinevezésével egyidejûleg kerül kiállításra az uta-
zási utalvány.

6.3. Az utazási utalvány alapján a köztisztviselõ évente
12 alkalommal 50%-os kedvezményû menettérti utazásra
jogosult a belföldi menetrend szerinti közforgalmú sze-
mélyszállítási közlekedési eszközökön.

7. Ruházatiköltség-térítés

7.1. A köztisztviselõ a Ktv. 49/G. § (1) bekezdése alap-
ján – azzal a céllal, hogy munkahelyén köztisztviselõhöz
méltó öltözetben jelenjen meg – naptári évenként az illet-
ményalap 200%-ának megfelelõ ruházatiköltség-térítésre
jogosult, melynek kifizetésére minden év április 30-áig ke-
rül sor.

7.2. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók elszámo-
lását a minisztérium nevére kiállított és a kiállító által alá-
írt számlával igazolni kell.

8. Illetményelõleg

8.1. A köztisztviselõ 14. sz. mellékletben szereplõ forma-
nyomtatványon illetményelõleget igényelhet, melynek
összege nem haladhatja meg a folyósítás napján érvényes
minimálbér ötszörösét. E mértékig a munkáltatói jogkört
gyakorló vezetõ javaslata alapján a Költségvetési és Kont-
rolling Fõosztály vezetõje engedélyezi az elõleg kifizetését.

8.2. Elõlegben a köztisztviselõ évente egyszer részesít-
hetõ, melyet legfeljebb hat hónap alatt kell visszafizetni.
Ennél hosszabb futamidejû törlesztés, illetve fizetési hala-
dék biztosítása – különösen indokolt esetben – a Humán-
igazgatási Fõosztály felügyeletét ellátó állami vezetõ en-
gedélye alapján lehetséges.

9. Egészségügyi ellátás

9.1. A minisztérium biztosítja köztisztviselõi számára
az egészségügyi alapszolgáltatásokat, valamint a foglal-
koztatás-egészségügyi szolgáltatást. Az aktuális rendelési
helyrõl és idõrõl a Humánigazgatási Fõosztály ad tájékoz-
tatást.

9.2. A képernyõs munkakörben és munkahelyen dolgo-
zó köztisztviselõk látásának vizsgálatát a foglakoztatás-
egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi el, és indo-
kolt esetben a köztisztviselõt szemészeti szakvizsgálatra
utalja be.

9.3. Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként in-
dokolt, a minisztérium a köztisztviselõt ellátja a minimáli-
san szükséges, a képernyõ elõtti munkavégzéshez éleslá-
tást biztosító szemüveggel. Az ezzel összefüggõ költségek
a köztisztviselõvel szemben nem érvényesíthetõk.

9.4. A szemészeti szakvizsgálattal kapcsolatos részle-
tes eljárásrendrõl a minisztérium munkavédelmi utasítása
rendelkezik.

10. Üdülés

10.1. A köztisztviselõk üdültetése a központi közigazga-
tás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybe-
vételének rendjérõl szóló 9/2001. (III. 23.) MeHVM rende-
let alapján történik.

Az aktív állományú köztisztviselõk a fõszezonban tör-
ténõ üdülésre elõnyt élveznek a nyugdíjas köztisztviselõk-
kel szemben.

11. Egyéb juttatások

11.1. A köztisztviselõt megilletik a mindenkor hatályos
Cafeteria Utasításban szereplõ egyéb juttatások az ott
meghatározott mértékben és feltételekkel.
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IX. A KÖZTISZTVISELÕK
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA

1. Lakáscélú támogatások

1.1. A minisztérium a lakáscélú támogatási rendszerrõl
szóló utasításban foglaltak alapján támogatja a köztisztvi-
selõk lakhatási helyzetét az ott meghatározott támogatási
formákban és feltételekkel.

2. A nyugállományú köztisztviselõ támogatása

2.1. A nyugállományú köztisztviselõ a szociális hely-
zetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesíthetõ.

2.2. Szociális és kegyeleti támogatás céljára a miniszté-
rium költségvetésében fedezetet kell biztosítani (szociális
és jóléti keret), amely más célra nem használható fel és
nem csoportosítható át.

2.3. A szociális támogatások felhasználásáról, az
igényjogosultság megállapításáról és a támogatások folyó-
sításáról – a szociális segélyezési és nyugdíjas bizottság
bevonásával – a Humánigazgatási Fõosztály gondoskodik.

2.4. A minisztérium vezetõi – a Humánigazgatási Fõ-
osztály útján, az érdek-képviseleti szervekkel együttmû-
ködve – kötelesek figyelemmel kísérni a nyugdíjas köz-
tisztviselõi állomány szociális helyzetét, nyilvántartani a
tartósan gondozásra szorulókat, folyamatosan kapcsolatot
tartani velük.

2.5. A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és ter-
mészetbeni támogatások:

a) eseti szociális segély,
b) eseti jövedelemkiegészítés,
c) temetési segély,
d) kedvezményes étkeztetés,
e) kedvezményes üdültetés,
f) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

2.6. A nyugállományú köztisztviselõk szociális gondo-
zásának, illetve szakmai tapasztalata hasznosításának elõ-
segítésére, a velük való kapcsolattartás biztosítására a
munkáltató szociális segélyezési és nyugdíjasbizottságot
hoz létre. A szociális segélyezési és nyugdíjas bizottság
külön utasításban foglalt módon ülésezik.

2.7. A szociális segélyezési és nyugdíjasbizottság ja-
vaslatot tehet nyugdíjas köztisztviselõ elismerésére a Köz-
tisztviselõk Napja alkalmából.

2.8. A Humánigazgatási Fõosztály felügyeletét gya-
korló állami vezetõ legalább kétévente áttekinti, értékeli
az e fejezetben meghatározott rendelkezések érvényesülé-
sét, és szükség esetén a nyugdíjas köztisztviselõk helyzetét

javító intézkedést hoz. Az értékelés megvitatására a szoci-
ális segélyezési és nyugdíjasbizottság képviselõjét is meg
kell hívni.

3. A kegyeleti eljárás rendje

3.1. A minisztérium kötelességének tartja, hogy – az el-
hunyt végakaratára és a hozzátartozók kegyeleti jogaira fi-
gyelemmel – méltó módon kifejezze a minisztérium el-
hunyt, illetve jogelõd minisztériumi köztisztviselõk és
nyugdíjas köztisztviselõk iránti megbecsülését és osztoz-
zon a hozzátartozók gyászában.

3.2. A kegyeleti eljárás lebonyolításával kapcsolatos
feladatokat

– az elhunyt személy munkahelyi vezetõjének (az el-
hunyt nyugdíjas esetében az utolsó munkahelye jelenlegi
vezetõjének),

– a Költségvetési és Kontrolling Fõosztály vezetõjének,
– a szakszervezet(ek) képviselõjének

bevonásával a Humánigazgatási Fõosztály látja el.

3.3. A közigazgatási ügyekért felelõs szakállamtitkár a
minisztériumban legalább 10 év közszolgálati jogvi-
szonnyal rendelkezõ, elhunyt köztisztviselõt a közszolgá-
lat halottjává nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott
köztisztviselõ akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjá-
vá, ha közszolgálati jogviszonyát nem bírói ítélet alapján
vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg. A
minisztérium a közszolgálat halottjává nyilvánított sze-
mély – a minisztérium nevére és címére kiállított eredeti
számlával igazolt – temetési költségeit részben vagy
egészben átvállalja maximum 600 000 Ft összegben. Ettõl
eltérõ összegû támogatásról a közigazgatási ügyekért fele-
lõs szakállamtitkár dönt. A közszolgálat halottjává nyilvá-
nított köztisztviselõ sírhelyének ismételt megváltását a mi-
nisztérium nem vállalja.

3.4. A Humánigazgatási Fõosztály javaslatot terjeszt elõ
a minisztérium közigazgatási ügyekért felelõs szakállam-
titkárához a közszolgálat halottjává nem nyilvánított el-
hunyt köztisztviselõ, illetve nyugdíjas köztisztviselõ te-
metési szertartásához a minisztérium egyszeri 50 000 Ft
mértékû támogatást nyújthat az elhunyt házastársa vagy
rokona részére. Az egy személy részére adható temetési
segély maximális mértékét minden évben a közigazgatási
ügyekért felelõs szakállamtitkár hagyja jóvá. A temetési
segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anya-
könyvi kivonat másolatát, a temetési költségekrõl szóló
számla másolatát, valamint a kérelmen fel kell tüntetni a
kedvezményezett bankszámlaszámát és adószámát.

3.5. A Humánigazgatási Fõosztály a kegyeleti eljárás le-
bonyolításáért felelõsök aktív közremûködésével a köz-
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szolgálat halottjává nyilvánított személy kegyeleti szertar-
tásával kapcsolatos feladatok körében

a) segít a szertartás kegyeleti eseményeinek lebonyolí-
tásában, a minisztérium nevében elhelyezendõ koszorú
biztosításában,

b) gondoskodik – ha szükséges – a temetésen elhangzó
beszédek elkészítésérõl, gyászlobogó kihelyezésérõl,

c) szervezi a temetésen részt vevõ hivatali munkatársak
utaztatását.

X. A MINISZTÉRIUM ÉS AZ ÉRDEK-KÉPVISELETI
SZERVEK EGYÜTTMÛKÖDÉSE

1.1. A minisztérium vezetése és a minisztériumban mû-
ködõ szakszervezet(ek) együttmûködése tekintetében a
Munka Törvénykönyvének – a Ktv. 71. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott – rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az érintett szakszervezet(ek) és a minisztérium felsõ veze-
tése a mindkét fél számára fontosnak tartott részletszabá-
lyozásról minden év március 31-ig együttmûködési megál-
lapodást köt.

1.2. A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére
a munkahelyi köztisztviselõi érdekegyeztetés szolgál.
A munkahelyi köztisztviselõi érdekegyeztetésben a köz-
igazgatási szerv vezetõje és a minisztériumban mûködõ
munkavállalói érdek-képviseleti szerv választott tisztség-
viselõje vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések
egyeztetésébe szakértõket is bevonhatnak.

1.3. A közigazgatási szerv vezetõje köteles kikérni a
helyi munkavállalói érdek-képviseleti szerv véleményét a
köztisztviselõk munkavégzésére, munka- és pihenõidejé-
re, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a hiva-
talvezetõ hatáskörébe utalt szabályozásról. Az érdek-kép-
viseleti szervek tájékoztatást kérhetnek, továbbá javaslatot
tehetnek a Ktv. 66. § (3) és (4) bekezdésében meghatáro-
zott kérdések tekintetében.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Utasítás – az 1.2. pontban foglaltak kivételé-
vel – a közzétételt követõ napon lép hatályba.

1.2. Az Utasítás VI. 4. pontja 2009. január 1-jén lép ha-
tályba. A hatálybalépést megelõzõen megállapított kép-
zettségi pótlékok változatlanul hatályban maradnak.

1.3. Az Utasítás a minisztérium belsõ számítógépes
hálózatán (intranet) kerül közzétételre.

1.4. Az Utasításban foglalt, adható támogatások, jutal-
mak mértékének meghatározása, illetve a munkatárs ré-
szére történõ megítélése a rendelkezésre álló pénzügyi fe-
dezet függvényében történik.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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1. sz. melléklet

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Név: Kérem, válasszon!

Munkakör: Kérem, válasszon!

Terület: Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Szakállamtitkárság:

Fõosztály:

Osztály: Csoport:

Közvetlen felettese: Kérem, válasszon!

Vagyonnyilatkozat Kérem, válasszon! Nemzetbiztonsági vizsgálat Kérem, válasszon!

Alá tartozó munkakörök (hierarchikus, funkcionális, projekttípusú vagy mátrix):

Kérem, válasszon! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Kérem, válasszon! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Kérem, válasszon! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Kérem, válasszon! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Párhuzamos munkakörök:

Kérem, válasszon! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Kérem, válasszon! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Kérem, válasszon! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon!

Helyettese: Kérem válasszon! Kérem, válasszon!

A munkakör célja:

Meghatározó felelõsségek, feladatok: Teljesítménymutatók:

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

13

14

15

A munkakörben meghatározó belsõ, intézményi (NFGM irányítása alá tartozó intézmények)
és külsõ (NFGM-en kívüli hivatalos és üzleti) szakmai kapcsolati mátrix jegyzéke:

Belsõ Intézményi Külsõ

Pénzügyi felelõsség: Kérem, válasszon!

Ha igen, milyen mértékû a pénzügyi felelõsség:

Speciális munkaköri követelmények (szaktanfolyamok, képesítések, vizsgák):

Szaktanfolyamok, képesítések, vizsgák: Szint:

1 Kérem, válasszon!

2 Kérem, válasszon!

3 Kérem, válasszon!

Nyelvismereti követelmények:

1 Kérem, válasszon nyelvet! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon szintet!

2 Kérem, válasszon nyelvet! Kérem, válasszon! Kérem, válasszon szintet!

Szükséges vezetõi gyakorlat: Kérem, válasszon!
Ha igen, a gyakorlat szükséges
mértéke (év): Kérem, válasszon!

Szükséges vezetõi gyakorlat: Kérem, válasszon!
Ha igen, a gyakorlat szükséges
mértéke (év): Kérem, válasszon!

Kiegészítõ megjegyzések:

1 nincs

2 nincs

3 nincs

Dátum:

Budapest,
200………………………

………………………………
köztisztviselõ/munkavállalló

………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

………………………………
közvetlen felettes/fõov.
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 2. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
1055 Budapest V., Kálmán I. u. 2.

N Y I L A T K O Z A T
az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nemleges helyzetrõl

Név: ............................................................................................................

Születési hely, idõ: ......................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................

Szervezeti egység: .......................................................................................

Kijelentem, hogy a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 21. §-ában – illetve a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium mindenkor hatályos közszolgálati szabályzatában – rögzített összeférhetetlenségi
okok velem szemben nem állnak fenn.

Amennyiben a részemrõl fennálló összeférhetetlenségi okot nem jelentem be, tudomásul veszem, hogy közszolgálati
jogviszonyom a Ktv. 22. § (1) bekezdés alapján megszûnik.

Budapest, 200. ........................

…………………………………………
köztisztviselõ

…………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

Készült: 2 példányban
Kapják: 1. pld. köztisztviselõ

2. pld. Humánigazgatási Fõosztály
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 3. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
1055 Budapest V., Kálmán I. u. 2.

N Y I L A T K O Z A T
gazdasági társaságnál vezetõ tisztségviselõ,

illetve felügyelõbizottsági tagság fennállásáról

Név: ............................................................................................................

Születési hely, idõ: .......................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................

Szervezeti egység: .......................................................................................

Bejelentem, hogy …… év …………… …… napjától ……………………………………………… társaságnál
………………………………………… tisztségem áll fenn. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény (Ktv.) 21. § (4) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelõen a gazdasági társaság önkormányzati/köztestületi
többségi/tartós állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján dele-
gálja.1

A társaság tevékenységi köre: ........................................................................................................................................

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

A társaság tulajdonosi összetétele: .................................................................................................................................

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

A tisztség vállalására a munkáltató javaslata/jóváhagyása1 alapján került sor.

A tisztség ellátása a közszolgálati jogviszonyom munkaidejét heti/havi1 ................ óra tekintetében érinti/nem1 érinti.
A tisztségre vonatkozó megbízás másolatát csatolom.

Budapest, 200 . ........................... ………………………………………
köztisztviselõ

Engedélyezem, mert1:
a tisztséggel az NFGM bízta meg
összeférhetetlenség nem áll fenn

Nem engedélyezem, mert1:
összeférhetetlenség áll fenn:
egyéb okok miatt:

Budapest, 200 . ........................... ………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

Készült: 2 példányban
Kapják: 1. pld. köztisztviselõ

2. pld. Humánigazgatási Fõosztály

1 A megfelelõ rész aláhúzandó.
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 4. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
1055 Budapest V., Kálmán I. u. 2.

K É R E L E M
a munkavégzéssel járó egyéb, illetve további jogviszony létesítéséhez

való hozzájáruláshoz

Név: ............................................................................................................

Születési hely, idõ: ......................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................

Szervezeti egység: .......................................................................................

Bejelentem, hogy

........................................................... szervnél

........................................................... munkakörben

munkavégzéssel járó egyéb, illetve további jogviszonyt kívánok létesíteni.

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 21. § alapján kérem, hogy szíveskedjen engedé-
lyezni a fent említett munkavégzéssel járó egyéb, illetve további jogviszony létesítését.

A munkavégzés közszolgálati jogviszonyom munkaidejét heti/havi ...... órában érinti/nem érinti.1

Kijelentem, hogy munkaköri kötelezettségembõl adódóan a fenti szervezettel hivatali kapcsolatban nem állok. Az ott
folytatandó tevékenységem munkakörömet és a szervezeti egység tevékenységét nem érinti.

Budapest, 200.. ...................
…………………………………

köztisztviselõ

Engedélyezem, nem engedélyezem1

Budapest, 200.. ..........................
…………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

Indokolás:

Készült: 2 példányban
Kapják: 1. pld. köztisztviselõ

2. pld. Humánigazgatási Fõosztály

1 A megfelelõ rész aláhúzandó.
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 5. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
1055 Budapest V., Kálmán I. u. 2.

K É R E L E M
gazdasági társaságnál vezetõ tisztségviselõ, illetve
felügyelõbizottsági tagsági megbízás vállalásához

Név: ............................................................................................................

Születési hely, idõ: ......................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................

Lakcím: ……………………………………………………………………

Szervezeti egység: .......................................................................................

……………………………………………………… társaságnál ………………………………………… tisztségre
megbízást kívánok elvállalni. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 21. § (4) bekezdés
c) pontjában rögzítetteknek megfelelõen a gazdasági társaság önkormányzati/köztestületi többségi/tartós állami tulaj-
donban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja 1.

A társaság tevékenységi köre:.........................................................................................................................................

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

A társaság tulajdonosi összetétele:..................................................................................................................................

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

A tisztség vállalására a munkáltató javaslata/jóváhagyása1 alapján került sor.

A tisztség ellátása a közszolgálati jogviszonyom munkaidejét heti/havi1 ................ óra tekintetében érinti/nem érinti1

A tisztségre vonatkozó megbízás másolatát csatolom.

Budapest, 200 . ........................... ………………………………………
köztisztviselõ

Engedélyezem, mert1:
a tisztséggel az NFGM bízta meg
összeférhetetlenség nem áll fenn

Nem engedélyezem, mert1:
összeférhetetlenség áll fenn:
egyéb okok miatt:

Budapest, 200 . ........................... ………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

Készült: 2 példányban
Kapják: 1. pld. köztisztviselõ

2. pld. Humánigazgatási Fõosztály

1 A megfelelõ rész aláhúzandó.
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6. sz. melléklet

Munkakör
Klánok

Munkakör
Családok

Munkakörök

ALAPTEVÉKENYSÉG

Üzleti Környezet

üzleti környezet fõosztály vezetõje

üzleti környezet fõosztály vezetõhelyettese

stratégiai és üzleti környezet elemzõ osztály vezetõje

vállalkozásfejlesztési és belsõ piaci osztály vezetõje

üzleti környezetszabályozási osztály vezetõje

üzleti környezetfejlesztési jogi referens

környezetgazdálkodási referens

stratégiai és elemzési referens

ipari parki referens

szabályozási referens

logisztikai referens

vállalkozásfejlesztési referens

belsõ piaci referens

Tudásgazdaság

tudásgazdaság fõosztály vezetõje

horizontális fejlesztéspolitikai referens

Vállalkozásfejlesztés

vállalkozásfejlesztési fõosztály vezetõje

vállalkozásfejlesztési fõosztály vezetõhelyettese

tervezési elemzési osztály vezetõje

finanszírozó termékek fejlesztése osztály vezetõje

koordinációs és szabályozási osztály vezetõje

tervezési referens

vállalkozásfejlesztési referens

pénzügyi programok referens

pályázati referens

Kereskedelempolitika

kereskedelempolitikai fõosztály vezetõje

szolgáltatáskereskedelmi és nemzetközi szervezetek osztály vezetõje

kereskedelmi védelmi eszközök osztály vezetõje

árukereskedelmi osztály vezetõje

kereskedelempolitikai referens

Európai országok és külgazdasági elemzõ

európai országok és külgazdasági elemzõ fõosztály vezetõje
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Munkakör
Klánok

Munkakör
Családok

Munkakörök

Nyugat-Európa osztály vezetõje

Közép- és Délkelet-Európa osztály vezetõje

nemzetközi elemzõ osztály vezetõje

EU-koordináció osztály vezetõje

Európán kívüli és FÁK-országok

Európán kívüli és FÁK-országok fõosztálya vezetõje

Európán kívüli és FÁK-országok fõosztálya vezetõhelyettese

FÁK-országok osztály vezetõje

Amerika- és Óceánia-osztály vezetõje

Ázsia- és Afrika-osztály vezetõje

nemzetközi kapcsolatok szervezési osztály vezetõje

nemzetközi referens

EU- és nemzetközi referens

nemzetközi jogi referens

nemzetközi külgazdasági referens

nemzetközi külgazdasági és elemzõ referens

nemzetközi közlekedési referens

külgazdasági régió referens

ellentételezési referens

tervezési referens

befektetési referens

V4-koordinátor

Befektetési és védelemkoordináció

befektetési és védelemkoordinációs fõosztály vezetõje

befektetési és ellentételezési osztály vezetõje

védelmi ipari és védelemkoordinációs osztály vezetõje

befektetési és ellentételezési referens

gazdaságfelkészítési és tervezési referens

NATO- és katasztrófavédelmi referens

EU-védelmi és jogi referens

Területfejlesztés

területfejlesztési fõosztály vezetõje

területi tervezési osztály vezetõje

területi együttmûködési osztály vezetõje

területi és várospolitikai osztály vezetõje

területi koordinációs osztály vezetõje

támogatáspolitikai osztály vezetõje

területpolitikai referens
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Munkakör
Klánok

Munkakör
Családok

Munkakörök

eszközfejlesztési referens

várospolitikai referens

intézményfejlesztési referens

terület- és várospolitika-szabályozási referens

támogatáspolitika-szabályozási referens

területfejlesztési támogatási referens

támogatási pénzügyek koordinációs referense

önkormányzati támogatási referens

térségi koordinációs referens

EU-integrációs referens

kohéziós politikai referens

területfejlesztési szervezési referens

területfejlesztési koordinátori referens

területfejlesztési referens

regionális tervezési referens

programreferens

Területrendezés és településügy

területrendezési és településügyi fõosztály vezetõje

területrendezési és településügyi fõosztály vezetõjének helyettese

területrendezési osztály vezetõje

településrendezési osztály vezetõje

településfejlesztési osztály vezetõje

településfejlesztési referens

településüzemeltetési referens

területrendezési referens

területi koordinációs referens

településrendezési referens

Építésügy és építészet

építésügyi és építészeti fõosztály vezetõje

építésügyi és építészeti fõosztály vezetõjének helyettese

építésügyi szabályozási osztály vezetõje

építésügyi igazgatási osztály vezetõje

építészeti és építésgazdasági osztály vezetõje

építésügyi hatósági referens

építésfelügyeleti szakmai referens

építésügyi szabályozási referens

építészeti és építésgazdasági referens
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Munkakör
Klánok

Munkakör
Családok

Munkakörök

TÁMOGATÁS

Emberierõforrás-gazdálkodás

humánigazgatási fõosztály vezetõje

humánigazgatási jogi referens

humánpolitikai referens

humánpolitikai szakreferens

HR-kontroller

Informatika

informatikai fõosztály vezetõje

informatikai referens

alkalmazásgazda

projektvezetõ

vezetõ fejlesztõ

Közbeszerzés

közbeszerzési fõosztály vezetõje

közbeszerzési referens

Költségvetés és kontrolling

költségvetési és kontrolling fõosztály vezetõje

költségvetési és kontrolling fõosztály vezetõhelyettese

fejezeti költségvetési osztály vezetõje

pénzügyi és gazdálkodási osztály vezetõje

forrástámogató osztály vezetõje

tervezés-koordinációs és kontrolling osztály vezetõje

gazdálkodási és tervezési referens

tervezõ-elemzõ kontroller

szakági referens

vezetõ kontroller

kontrollingreferens

pénzügyi referens

pénzügyi ügyintézõ

számviteli referens

szabályozási és koordinációs referens

illetmény-számfejtési referens

költségvetési referens

Kabinet

kabinetfõnök

kabinetfõnök-helyettes

CSR-igazgató
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Munkakör
Klánok

Munkakör
Családok

Munkakörök

közpolitikai igazgató

közpolitikai tanácsadó

kabineti tanácsadó

politikai tanácsadó/fõtanácsadó

Jog és koordináció

jogi és koordinációs fõosztály vezetõje

jogi és koordinációs fõosztály vezetõhelyettese

jogi osztály vezetõje

koordinációs osztály vezetõje

jogi referens

jogi elõadó

jogszabály-elõkészítõ

kabineti jogtanácsos

jogtanácsos

koordinációs referens

digitalizáló-archiváló

Stratégia

stratégiai fõosztály vezetõje

elemzési és szabályozási osztály vezetõje

strukturális politikák osztály vezetõje

stratégiai referens

gazdaságfejlesztési szakmai fõtanácsadó

gazdaságfejlesztési szakmai referens

stratégiai és strukturális politikák referens

adóügyi, munkaerõ-piaci és külkereskedelmi elemzõ referens

konjunkturális és versenyképességi elemzõ referens

nemzetközi elemzõ referens

külsõ egyensúly és mûködõtõke-befektetési elemzõ referens

adóügyi, államháztartási és versenyképességi szabályozási referens

strukturális politikák referens

makrogazdasági elemzõ referens

Kommunikáció

kommunikációs fõosztály vezetõje

kommunikációs fõosztály vezetõhelyettese

kommunikációs referens

sajtóreferens

sajtómunkatárs

ügyfélszolgálati referens
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Munkakör
Klánok

Munkakör
Családok

Munkakörök

ügyfélszolgálati munkatárs

portálszerkesztõ

szóvivõ

Ellenõrzés

ellenõrzési fõosztály vezetõje

közösségi támogatások ellenõrzési osztály vezetõje

költségvetési ellenõrzési osztály vezetõje

belsõ ellenõr

Parlamenti kapcsolatok

parlamenti kapcsolatok fõosztály vezetõje

parlamenti kapcsolatok fõosztály vezetõhelyettese

parlamenti titkár

Adminisztratív

titkárságvezetõ

szakmai titkár

személyi titkár

(személyi) asszisztens

titkárnõ

postabontó

titkosügyirat-kezelõ

irattáros

protokollreferens

utaztatási referens
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 7. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

……………………………………………
(szervezeti egység megnevezése)

KÉRELEM

új munkakör létesítéséhez

Új munkakör megnevezése: ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A munkakör létesítésének indoka:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A munkakör viszonya a minisztérium céljaihoz:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A munkakörhöz kapcsolódó, a minisztérium SZMSZ-ében megfogalmazott operatív feladatok megjelölése:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Budapest, 200……………………..

………………………………………
szervezeti egység vezetõje
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 8. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
1055 Budapest V., Kálmán I. u. 2.

MINÕSÍTÉSI LAP

1. Személyi adatok:
Név (leánykori név):
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idõ:
Besorolás:
Vezetõi megbízatás:

2.
a) Az adott pályaszakasz kezdete:
b) A minõsítés idõpontja:
c) Az elõírtnál rövidebb vagy hosszabb várakozási idõ indoka:

3. A jogszabályban elõírt és a munkáltató által meghatározott feltételek, feladatok:

4. Szempontok a feltételek és feladatok teljesítésének megítéléséhez:

a) Szakmai ismeret és jártasság b) Elemzõkészség

1. Kiemelkedõ 1. Kiemelkedõ

2. Átlag feletti 2. Átlag feletti

3. Átlagos 3. Átlagos

4. Átlag alatti 4. Átlag alatti

5. Nem kielégítõ 5. Nem kielégítõ

c) Ítélõképesség d) Pontosság

1. Kiemelkedõ 1. Kiemelkedõ

2. Átlag feletti 2. Átlag feletti

3. Átlagos 3. Átlagos

4. Átlag alatti 4. Átlag alatti

5. Nem kielégítõ 5. Nem kielégítõ

e) Írásbeli kifejezõkészség f) Szóbeli kifejezõkészség

1. Kiemelkedõ 1. Kiemelkedõ

2. Átlag feletti 2. Átlag feletti

3. Átlagos 3. Átlagos

4. Átlag alatti 4. Átlag alatti

5. Nem kielégítõ 5. Nem kielégítõ

g) Felelõsségérzet h) Hivatástudat

1. Kiemelkedõ 1. Kiemelkedõ

2. Átlag feletti 2. Átlag feletti
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3. Átlagos 3. Átlagos

4. Átlag alatti 4. Átlag alatti

5. Nem kielégítõ 5. Nem kielégítõ

i) Kapcsolatteremtõ, -fenntartó készség j) Szorgalom, igyekezet

1. Kiemelkedõ 1. Kiemelkedõ

2. Átlag feletti 2. Átlag feletti

3. Átlagos 3. Átlagos

4. Átlag alatti 4. Átlag alatti

5. Nem kielégítõ 5. Nem kielégítõ

Vezetõ esetében (amennyiben több köztisztviselõt, illetve ügykezelõt irányít):

k) A vezetett csoport munkájának színvonala l) A munka szervezettsége

1. Kiemelkedõ 1. Kiemelkedõ

2. Átlag feletti 2. Átlag feletti

3. Átlagos 3. Átlagos

4. Átlag alatti 4. Átlag alatti

5. Nem kielégítõ 5. Nem kielégítõ

5. A minõsítõ által lényegesnek tartott egyéb szempontok:

6. A minõsítést összefoglaló szöveges (rövid) értékelése:

7. A minõsített alkalmasságának megítélése (a 4–5. pontban megjelölt szempontok alapján)
1. Kiválóan alkalmas 2. Alkalmas
3. Kevéssé alkalmas 4. Alkalmatlan

A minõsítést a minõsítettel ismertettem.

minõsítõ neve, aláírása:
beosztása:

A minõsítés tartalmát megismertem.
Észrevételeim:

………………………………………
minõsített aláírása

Az érdek-képviseleti szerv észrevételei:

Készült: 2 példányban
Kapják: 1. pld. köztisztviselõ

2. pld. Humánigazgatási Fõosztály

2008/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8479



NEMZETI FEJLSZTÉSI ÉS GAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM

HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
1055 Budapest V., Kálmán Imre u. 2.

A minõsítési lap, illetve a Ktv szerinti szempontok az alábbiak:

a) Szakmai ismeret és jártasság

A megfelelõ és széles körû, aktuális szakmai ismereten, tapasztalaton és jártasságon túlmenõen a szakértelem magá-
ban foglalja a motivációt, a késztetést a munkával kapcsolatos tudás használatára, továbbfejlesztésére, és megosztására a
munkatársakkal.

Ha több ügyfajtával foglalkozik a minõsített, akkor súlyozni kell aszerint, hogy ezek közül melyik a gyakrabban elõ-
forduló és minõségileg több tudást igénylõ. A jártasság a meglévõ ismeret gyakorlati alkalmazásának szintjét jelzi.

b) Elemzõkészség

Az analitikus gondolkodást jelenti. Az elemzõ, analitikus gondolkodás egy szituáció megértése, annak kisebb lépé-
sekre, egységekre történõ lebontása, vagy egy helyzetbõl adódó következtetések lépésrõl lépésre történõ felvázolása.
Magában foglalja egy probléma vagy szituáció részeinek módszeres rendszerezését, különbözõ tulajdonságok, szem-
pontok szisztematikus összehasonlítását, prioritások felállítását ésszerûségi alapon, az idõrend, az ok-okozati viszony,
vagy a „ha-akkor” kapcsolatok felismerését.

c) Ítélõképesség

Az új helyzetekben való találékonyságot és gyors eligazodást jelenti, valamint a jó kezdeményezõképességet, az új öt-
leteket, és a véleményalkotó képességet. A felmerülõ eseményekrõl minden esetben reális ítéletet és önálló véleményt
formáló viselkedést feltételez.

A minõsítõnek itt azt kell meghatároznia, hogy a köztisztviselõnek milyen fokú a lényeglátása, fel tudja-e ismerni az
ügy eldöntéséhez releváns mozzanatokat, és ezeket mennyire képes összefûzni, logikus rendszerré formálni.

d) Pontosság

Ez a szempont a végzett munka során nyújtott gyorsaságot, pontosságot és precizitást veszi nagyító alá. Ide tartozik,
hogy a köztisztviselõ még feszült munkatempóban is csak minimálisan hibázik, határidõre tejesit.

e)–f) Írásbeli és szóbeli kifejezõkészség

A köztisztviselõ munkája többnyire írásban jelenik meg, ezért fontos, hogy világosan, logikusan, precízen és szabato-
san fogalmazzon, a közérthetõ magyar kifejezések használatára törekedjen. Nem kevésbé fontos, hogy jó beszédkész-
séggel rendelkezzen, amely magában foglalja a kifejezés érthetõségét és tisztaságát, megbeszéléseken és értekezleteken
az aktív és hatékony közremûködést, és a közlési készséget.

g) Felelõsségérzet

A köztisztviselõ munkája magas fokú felelõsségtudatot feltételez, mert felelõsséget kell vállalnia döntéseiért, egész
tevékenységéért. A felelõsségteljes munkavégzés csak lelkiismeretesség és kötelezettségtudás mellett képzelhetõ el.

8480 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



h) Hivatástudat

A hivatástudat képesség és hajlandóság arra, hogy a köztisztviselõ összhangba hozza saját viselkedését a minisztéri-
um vele szemben támasztott követelményeivel, prioritásával és céljaival. Magában foglalja azt a viselkedést, amely elõ-
mozdítja, támogatja a minisztériumi célkitûzések elérését, vagy megfelel a minisztérium igényeinek. Egyes esetekben a
minisztérium érdekeinek saját érdekei elé helyezését is jelentheti.

A hivatástudat a köztisztviselõi pálya iránti elkötelezettséget jelenti.

i) Kapcsolatteremtõ- és fenntartó készség

Ez a készség vonatkozik a szervezeten belüli és más szervekkel, hatóságokkal, illetve magánszemélyekkel való kap-
csolatteremtésre és fenntartásra. A könnyû és hatékony közösségi beilleszkedést, a közösségi normák iránti érzékenysé-
get és az érzelmi kötõdést, illetve a jó munkahelyi légkör kialakítását jelenti. Munkálkodást azon, hogy barátságos kap-
csolatot vagy kapcsolatok hálózatát építsük ki és tartsuk fenn emberekkel.

j) Szorgalom, igyekezet

Mindkét készség azt fejezi ki, hogy az érintett törekszik a jobbra. A jövõ feladatai szempontjából, az arra való orientá-
lást tekintve kiemelkedõen figyelembe veendõ a köztisztviselõ már kinyilvánított szándéka. A szándék materiálisan nem
megfogható ugyan, de jelez egy változási törekvést, ezért feltétlenül értékelendõ az összegzésnél, azaz a minõsített alkal-
masságának megítélésénél.

Jelenti még az egyenletesen jó munkateljesítményt, magában foglalja a jó munkaidõ-gazdálkodást, igyekezetet a mi-
nõségi és mennyiségi követelmények optimális egyensúlyban tartására, és az önmagunkkal szembeni magas követelmé-
nyek kitûzésére, az elvártnál, vagy a munkakör által megkívántnál több dolog elvégzését, amit senki sem kért, de javít-
hatja vagy fokozhatja a munka eredményét, kikerülhetõvé teszi a problémákat.
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9. sz. melléklet
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 10. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

……………………………………………
(szervezeti egység)

Rendkívüli munkavégzés elrendelése

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény 40. §-ában foglaltak értelmében
……………………………………… köztisztviselõ számára a napi munkaidõn felül rendkívüli munkavégzést rende-

lek el az alábbi feladatok elvégzésére:

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

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

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

A munkavégzés helye: ..............................................................................................................

A munkavégzés ideje és idõtartama: .........................................................................................

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

A rendkívüli munkavégzés ellenértékére vonatkozó szabályokat a Ktv. 40. § (2)–(6) bekezdései tartalmazzák.

A rendkívüli munkavégzés igazolása és elszámolása a havi létszámjelentés keretében történik.

Budapest, 200.. .............................

………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

A rendkívüli munkavégzés elrendelését tudomásul vettem:

Budapest, 200.. .................................
………………………………………

köztisztviselõ

Készült: 4 példányban
Kapják: 1. pld. köztisztviselõ

2. pld. munkáltatói jogkör gyakorlója
3. pld. Humánigazgatási Fõosztály
4. pld. Költségvetési és Kontrolling Fõosztály
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 11. sz. melléklet

MINISZTÉRIUM

……………………………………………

(szervezeti egység)

Jóváhagyom:

H E L Y E T T E S Í T É S E L R E N D E L É S E

A helyettesítésre kijelölt köztisztviselõ neve: .............................................................................…..

Besorolása: .........................................………………………………………………………………

Munkaköre: ..........................................……………………………………………………………..

Az elvégzendõ többletfeladatok felsorolása:

...............................................................................................................................................……….

...............................................................................................................................................……….

A helyettesítendõ köztisztviselõ neve: ...................................................................................………

Besorolása: .......................................………………………………………………………………..

Munkaköre: ......................................………………………………………………………………..

A helyettesítés várható idõtartama (tól–ig): ...............................................................................….

A helyettesítõ köztisztviselõ illetménye (Ft/hó): ....................................................................……..

A helyettesítési díj mértéke (%), és összege (Ft): .........................................................................…

A feladat hiányos vagy nem megfelelõ minõségû elvégzése a helyettesítési díj csökkentését vonhatja maga után.

Budapest, 200. ..................

………………………………………… …………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója Humánigazgatási Fõosztály vezetõje

Tudomásul veszem:

…………………………………………
helyettesítõ köztisztviselõ

Készült: 4 példányban

Kapják: 1. pld. köztisztviselõ

2. pld. munkáltatói jogkör gyakorlója

3. pld. Humánigazgatási Fõosztály

4. pld. Költségvetési és Kontrolling Fõosztály
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 12. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
1055 Budapest V., Kálmán I. u. 2.

N Y I L A T K O Z A T

a gyermek(ek) után járó pótszabadság megállapításához

Alulírott …………………………………… lakcím: ………………………………………… kijelentem, hogy ház-
tartásomban ……………. tizenhat évesnél fiatalabb gyermekem nevelésében nagyobb szerepet vállalok/gyerme-
ke(i)met egyedül nevelem1, erre tekintettel igényelem a Munka Törvénykönyve 103. § (2) bekezdése alapján járó pótsza-
badságot.

A szülõt
a) egy gyermeke után kettõ,
b) két gyermeke után négy,
c) kettõnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság illeti meg.

A pótszabadság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figye-
lembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Budapest, 200. …………
……………………………………………

az igénylõ aláírása

Tudomásul veszem, hogy a gyermek(ek) után járó pótszabadságot házastársam (élettársam) veszi igénybe.

Budapest, 200.. ………………
……………………………………………

házastárs (élettárs) aláírása

Alulírott ……………………………………, munkáltató székhely: ………………………………………… nyilat-
kozom, hogy …………………………………… munkavállaló nem igényelte a Munka Törvénykönyve 103. § (2) be-
kezdése alapján járó pótszabadságot.

……………………………………………
az igénylõ házastársának (élettársának)

munkáltatója

1 A megfelelõ rész aláhúzandó.
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Étkezési utalványról

…….. évre

NÉV:

Szervezeti egység (Fõosztály/Osztály):

Születési hely, idõ:

Adóazonosító jel:

Belépés napja:

…….. évben az alábbi utalványt kívánom igénybe venni:

– Étkezési (hideg) utalvány

– Étkezési melegétel-utalvány

Budapest, 200……..………………

……………………………………………
aláírás
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI 14. sz. melléklet
MINISZTÉRIUM

……………………………………………
(szervezeti egység)

I G É N Y L É S

illetményelõleg felvételére

Név:

Az igényelt összeg:

Igényelt törlesztési idõ:

Indokolás:

Budapest, 200.………..

………………………………………… …………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója köztisztviselõ aláírása

Az illetménycsoport tölti ki:

Havi nettó bér:

Engedélyezett összeg:

Törlesztési idõ:

A közszolgálati szabályzatban foglalt elõírásoknak megfelel.

Budapest, 200….

………………………………………
aláírás

………………………………………
engedélyezõ
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
27/2008. (HÉ 48.) NFGM

utasítása
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által

finanszírozott tanulmányok beszerzésének
elõkészítésével, teljesítésével, nyilvántartásával
és hasznosításával kapcsolatos eljárásrendrõl

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a to-
vábbiakban: NFGM) által finanszírozott tanulmányok be-
szerzésének elõkészítésével, teljesítésével, nyilvántartásá-
val, valamint azok eredményeinek hasznosításával kap-
csolatos eljárásrend megteremtése érdekében a következõ
utasítást adom ki:

Az utasítás alkalmazási köre

1. §

Az utasítás alkalmazási köre az NFGM Igazgatás költ-
ségvetésén belül, illetve az NFGM fejezeti kezelésû elõ-
irányzataiból finanszírozott a minisztérium szakmai mun-
káját megalapozó döntés-elõkészítõ, értékelõ, illetve
egyéb módon a minisztérium céljait szolgáló írásmûvek (a
továbbiakban együtt: tanulmányok) beszerzésének elõké-
szítésére, teljesítésére, nyilvántartására, valamint haszno-
sításának dokumentálására terjed ki.

A tanulmányok beszerzésének elõkészítése

2. §

(1) A Miniszteri Kabinet (a továbbiakban: MK) minden
év április hónapjának végéig [az NFGM Igazgatás részletes
költségvetésének ismeretében, valamint a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozá-
sáról szóló 13/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás 3. sz. mellék-
lete szerinti közbeszerzési tervlapok begyûjtését követõen]
elõterjesztést készít a stratégiai és monitoringértekezlet szá-
mára a minisztérium által az adott évben beszerezni javasolt
tanulmányokról és azok tervezett finanszírozásáról. Ehhez a
szakmai kezelõ szervezeti egységek (a továbbiakban: téma-
gazda) kötelesek a Közbeszerzési Fõosztály felkérésére
szakmai indoklással, a várható költségek részletezésével és
vezetõi aláírással ellátott 13/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás
3. sz. melléklete szerinti közbeszerzési tervlap formájában
elkészített javaslataikat egy-egy eredeti példányban a Köz-
beszerzési Fõosztályra és a Miniszteri Kabinetre – a megha-
tározott határidõig – megküldeni.

(2) A közbeszerzési tervlapon megjelölt tanulmányoknak
az NFGM feladat- és hatáskörébe tartozó gazdaság-, illetve
fejlesztéspolitikai döntések megalapozását kell szolgálniuk
makrogazdasági vagy szakágazati szinten, de nem irányul-
hatnak közvetlenül az NFGM alaptevékenységébe tartozó
feladatok vagy a témagazda egység Szervezeti és Mûködési
Szabályzat szerinti alapfeladatainak ellátására.

(3) Az MK a hibátlanul, teljeskörûen kitöltött közbe-
szerzési tervlapokat szakállamtitkárságok szerint össze-
síti, és arról elõterjesztést készít a stratégiai és monitoring
értekezlet számára. Az elõterjesztés tartalmazza a besze-
rezni javasolt tanulmányok témáit, azok várható költségét
és a finanszírozás javasolt forrását.

(4) A stratégiai és monitoringértekezlet által jóváha-
gyott elõterjesztést az MK tájékoztatás céljából megküldi
a Közbeszerzési Fõosztálynak. A tanulmányok beszerzé-
sére a 2. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag
a stratégiai és monitoringértekezlet által jóváhagyott elõ-
terjesztésben szereplõ témában kerülhet sor.

(5) Az elõterjesztés elfogadását megelõzõen, valamint
az év közben felmerülõ, elõre nem tervezhetõ minisztériu-
mi feladatok ellátásával kapcsolatos (és így az elõterjesz-
tésben nem szereplõ) tanulmány-megrendelési igények
esetében az érintett szervezeti egység vezetõje az igény
sürgõsségének és elõre nem tervezhetõségének részletes
bemutatásával a kabinetfõnök döntését kérheti a tanul-
mány soron kívüli beszerzésének jóváhagyásáról.

A tanulmányok beszerzési eljárásainak lefolytatása

3. §

A jóváhagyott tanulmányok beszerzésére vonatkozó el-
járás lefolytatását – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium szerzõdései megkötésének és nyilvántartá-
sának általános szabályairól szóló 12/2008. (IX. 25.)
NFGM utasítás 3. §-a szerinti elõzetes fedezetvizsgálatot
követõen – bármely témagazda szervezeti egység kezde-
ményezheti a Közbeszerzési Fõosztály bevonásával. A be-
szerzési eljárás lefolytatása kapcsán az NFGM beszerzé-
seinek szabályozásáról szóló 13/2008. (IX. 25.) NFGM
utasítás vonatkozó rendelkezései, valamint a Közbeszer-
zési Fõosztály esetleges állásfoglalása az irányadó.

A szerzõdés megkötése

4. §

(1) A szerzõdés megkötésére és módosítására a vonatko-
zó, az NFGM szerzõdései megkötésének és nyilvántartásá-
nak általános szabályairól szóló 12/2008. (IX. 25.) NFGM
utasítás rendelkezései az irányadók, kiemelve, hogy a szer-
zõdéskötésre kizárólag a 12/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás
2. sz. melléklete szerinti kötelezettségvállalási adatlap kabi-
netfõnöki jóváhagyását követõen kerülhet sor.

(2) A szerzõdés aláírását követõen annak egy másolati
példányát a témagazda egység vezetõje köteles az MK ré-
szére nyilvántartási célból megküldeni.
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A szerzõdés szakmai és pénzügyi teljesítése

5. §

(1) A szerzõdés aláírását követõen a teljesítés figyelem-
mel kísérése, a kutatóhellyel való folyamatos szakmai kap-
csolattartás, az elvégzett munka igazolása és esetlegesen
véleményezése, opponálása, valamint egyes felmerülõ
igények érvényesítése a témagazda szervezeti egység fel-
adata és felelõssége azzal, hogy ebben az 5. § (3) bekez-
désben foglaltaknak megfelelõen az MK is részt vállalhat.

(2) A szerzõdés teljesítésének írásbeli igazolása (a szak-
szerû minõségi és mennyiségi átvétel dokumentálása) a
teljesítést alátámasztó dokumentumok meglétének ellen-
õrzése mellett a témagazda egység vezetõjének feladata és
felelõssége. Ha a tanulmány színvonala a kívánt minõséget
nem éri el, akkor a témagazda köteles ezt jegyzõkönyvben
rögzíteni és megfelelõ póthatáridõ biztosításával a tanul-
mány kiegészítését vagy átdolgozását kezdeményezni és e
döntésérõl az MK-t írásban tájékoztatni. A teljesítésigazo-
lásra, valamint a kifizetés engedélyezésére és teljesítésére
az NFGM szerzõdései megkötésének és nyilvántartásának
általános szabályairól szóló 12/2008. (IX. 25.) NFGM
utasítás rendelkezései az irányadók, kiemelve, hogy a
pénzügyi teljesítésre kizárólag a kabinetfõnök elõzetes jó-
váhagyásával kerülhet sor.

(3) Az MK pénzügyi teljesítésre vonatkozó jóváhagyá-
sának minimális elõfeltétele a tanulmány elektronikus for-
mában (.doc és .pdf állományban egyaránt) történõ meg-
küldése az MK részére. Az MK szükség esetén további
részletes szóbeli vagy írásbeli beszámolót kérhet a téma-
gazda szervezeti egységtõl a tanulmány eredményeinek is-
mertetésére. Az MK a tanulmány átdolgozását, illetve a
pénzügyi teljesítés elutasítását vagy részteljesítés elfoga-
dását kezdeményezheti, amennyiben megítélése szerint a
tanulmány színvonala nem áll összhangban annak szerzõ-
désbeli ellenértékével.

Az eredmények hasznosítása és archiválása

6. §

(1) A tanulmányok eredményeinek célratörõ és minél
szélesebb körû hasznosítása a témagazda egység feladata
és felelõssége.

(2) Az MK a részére megküldött tanulmányokról nyil-
vántartást vezet, és az Együttmûködési Portál Tudásbázi-
sának Tanulmánytár moduljában a tárca valamennyi mun-
katársa számára elérhetõvé teszi.

(3) Az MK minden év január 15-ig megküldi a Költség-
vetési és Kontrolling Fõosztály részére az elõzõ évben
nyilvántartásba vett tanulmányokról készített kimutatást,
az NFGM könyvvezetési és számviteli feladatainak telje-
sítéseérdekében.

(4) Az NFGM felsõ vezetésének igénye esetén a téma-
gazda egység köteles publikációra is alkalmas, a tanul-
mány témáját, módszerét, eredményeit, illetve a kutatóhe-
lyet bemutató összegzést készíteni és elektronikus formá-
ban rendelkezésre bocsátani.

(5) A témagazda egység a (4) bekezdés szerinti kötele-
zettségen túlmenõen köteles évente egyszer az MK felké-
résére, az elõzõ évi keretek terhére beszerzett tanulmányok
minisztériumon belüli hasznosulásáról írásban beszámolót
készíteni és azt az MK számára megküldeni.

(6) Az MK a témagazda egységektõl kapott beszámolók
alapján évente egyszer (az év második felében) tájékozta-
tót készít a stratégiai és monitoringértekezlet számára a
minisztérium által az elõzõ évi keretek terhére beszerzett
tanulmányok hasznosulásáról.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a szabályzat a közzétételt követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
kezdeményezett tanulmánybeszerzésekre, megkötött szer-
zõdésekre, valamint a hatálybalépéskor folyamatban lévõ
kutatómunkák teljesítésének monitoringjára, lezárására,
pénzügyi teljesítésére, hasznosítására és archiválására ér-
telemszerûen kell alkalmazni. Ezzel egyidejûleg a GKM
által finanszírozott tanulmányok tervezésével, nyilvántar-
tásával és hasznosításával kapcsolatos eljárásrendrõl szóló
2/2008. számú GKM szabályzat hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Az önkormányzati miniszter utasításai

Az önkormányzati miniszter
11/2008. (HÉ 48.) ÖM

utasítása
a katasztrófavédelmi szervek

jelentési rendjérõl

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és alá-
rendelt szervei önkormányzati miniszteri irányításához,
felügyeletéhez és ellenõrzéséhez szükséges információk
biztosítása, e szervek feladatainak koordinált végrehajtása
érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasítás hatálya az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságra (a továbbiakban: OKF) és a Katasztrófa-
védelmi Oktatási Igazgatóságra (a továbbiakban: KOK)
terjed ki.

2. Ezen utasításban elõírt jelentési kötelezettséget az
irat aláírását követõ öt munkanapon belül a közjogi és
koordinációs szakállamtitkárhoz (a továbbiakban: szak-
államtitkár) címezve kell teljesíteni.

3. Az OKF fõigazgatója felterjeszti:
a) az OKF és alárendelt szervei, valamint a hivatásos

önkormányzati tûzoltóságok állományának fegyelmi hely-
zetérõl készült országos értékeléseket;

b) az OKF által kötött, az alapfeladatai teljesítésével
összefüggõ együttmûködési megállapodásokat;

c) az OKF nemzetközi együttmûködésérõl szóló megál-
lapodásokat;

d) az OKF féléves, éves munka- és ellenõrzési terveit;
e) az OKF éves munkájának értékelésérõl készült össze-

foglaló, valamint anyagi, pénzügyi és gazdálkodási tárgyú
összefoglaló jelentéseket;

f) az OKF által végzett átfogó- és témavizsgálatok-
ról készült összefoglaló jelentéseket, a vizsgálat alapján
meghatározott feladatokat tartalmazó dokumentumokkal
együtt;

g) az OKF fõigazgatója értekezleteinek idõpontját és
napirendjét, az értekezleten hozott vezetõi döntéseket tar-
talmazó dokumentumokat;

h) a kiadott fõigazgatói intézkedéseket.

4. A KOK igazgatója az OKF fõigazgatója egyetértésé-
vel felterjeszti – a közoktatási intézményekre vonatkozó
OKM-nek teljesített adatszolgáltatás megküldésén túl – a
naptári évre vonatkozó összefoglaló jelentést és a tanév
oktató-, nevelõtevékenységérõl szóló beszámolókat, a
hallgatók (tanulók, oktatásban, képzésben részt vevõk)
felvételének eredményeirõl szóló jelentéseket.

5. A szakállamtitkár a 3. pont e) alpontjában felsorolt je-
lentéseket megküldi a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási
Fõosztály vezetõjének, aki a jelentésekkel kapcsolatos vé-
leményérõl, észrevételeirõl a szakállamtitkárt tájékoztatja.

6. A szakállamtitkár szükség esetén bármely, ezen utasí-
tás alapján hozzá felterjesztett iratot megküldhet az Ellen-
õrzési Fõosztály vezetõjének, aki a részére megküldött ira-
tokkal kapcsolatos véleményérõl, észrevételeirõl a szak-
államtitkárt tájékoztatja.

7. Ez az utasítás 2009. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépése után keletkezett információkra,
jelentésekre kell alkalmazni.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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Az önkormányzati miniszter
12/2008. (HÉ 48.) ÖM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 4/2008. (MK 101.) ÖM utasítás 11. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az önkormányzati miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában és 11. § e) pontjában foglaltakra, a turiz-
musért fennálló felelõsségi körömbe tartozó feladat- és hatáskörök – közelebbrõl a belföldi és nemzetközi turisztikai
marketingtevékenység irányítása – eredményes és maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében, a következõ utasítást
adom ki:

1. A Moto GP-versenyek magyarországi megrendezése feltételeinek biztosításával összefüggõ teendõk és a versenyek
megrendezésén keresztül megvalósuló országmarketing-feladatok koordinálására, illetve azok végrehajtásának felügye-
letére dr. Kovács Miklós szakállamtitkárt – 2008. december 1-jétõl 2009. május 31-ig terjedõ idõtartamra – miniszteri
biztossá nevezem ki.

2. A miniszteri biztos tevékenysége különösen az alábbi feladatkörökre terjed ki:
a) a mindenkori állami érdekek képviselete a Balatonring Zrt.-ben lévõ állami tulajdonrészen keresztül az Önkor-

mányzati Minisztérium (ÖM) részérõl;
b) a Moto GP-versenyek sikeres megrendezése érdekében kapcsolattartás a közremûködõ intézményekkel, szerveze-

tekkel;
c) a Magyar Turizmus Zrt. Moto GP-versenyekkel kapcsolatos feladatainak felügyelete az ÖM és az MNV Zrt. között

2008. július 16-án megkötött társasági részesedés hasznosításának átengedésérõl szóló megállapodás alapján, figyelem-
mel az 1/2008. (VII. 23.) ÖM számú tulajdonosi (részvényesi) határozatban a Magyar Turizmus Zrt. számára meghatáro-
zott feladatokra;

d) miniszteri biztosi tevékenysége során segítse elõ a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendeletben foglalt feladatok össze-
hangolt végrehajtását.

3. A miniszteri biztos mûködését a miniszter irányítja. Tevékenységérõl folyamatos tájékoztatási, valamint a minisz-
ter által meghatározottak szerinti módon és gyakorisággal beszámolási kötelezettséggel tartozik.

4. Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba és 2009. június 1-jén hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter utasítása

A szociális és munkaügyi miniszter
20/2008. (HÉ 48.) SZMM

utasítása
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

kiadásáról

1. §

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát – a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65. §-ának (2) be-
kezdése szerint, a miniszterelnök jóváhagyása alapján – a
jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint állapítom
meg.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 3/2006. (MK 94.) SZMM utasítás, és az azt
módosító 12/2007. (MK 41.) SZMM utasítás.

Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Jóváhagyom:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 20/2008. (HÉ 48.) SZMM utasításhoz

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. fejezet
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogállása,

feladata

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium adatai, jelzései
1. §

(1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolá-
sáról szóló 2006. évi LV. törvény alapján a minisztérium
elnevezése: „SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZ-
TÉRIUM” (a továbbiakban: minisztérium).

(2) A minisztérium nevének hivatalos rövidítése:
„SZMM”.

(3) A minisztérium
a) angol elnevezése: Ministry of Social Affairs and

Labour,
b) francia elnevezése: Ministére des Affaires Sociales et

du Travail,
c) német elnevezése: Ministerium für Soziales und

Arbeit.

(4) A minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkot-
mány u. 3.

(5) A minisztérium telephelye: 1054 Budapest, Hold u.
1. és 1054 Budapest, Honvéd u. 20/A.

(6) A minisztérium jelzõszámai:
a) pénzforgalmi jelzõszám: 10032000-00285568-

00000000
b) számlavezetõ: Magyar Államkincstár
c) adószám: 15597078-1-41
d) statisztikai számjel: 1339201000

(7) A minisztérium alapító okiratának száma, kelte:
2672-11/2006-SZMM, kelte: Budapest, 2006. július 1.

(8) A minisztérium hivatalos tevékenysége során jogo-
sult az elnevezésének megfelelõ – a Magyar Köztársaság
címerével ellátott és nyilvántartásba vett – kör- és fejbé-
lyegzõt használni.

A minisztérium jogállása
2. §

(1) A minisztérium önállóan gazdálkodó központi költ-
ségvetési szerv.

(2) A minisztérium az elõirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szerint teljes jogkörû, kincstári körbe tartozó
kincstári ügyfél, amely tárgyiadó-mentes tevékenységet
végez.

(3) A minisztérium fontosabb feladat- és hatásköreit kü-
lönösen az alábbi jogszabályok határozzák meg:

a) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény,

b) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény,

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény,

d) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény,

e) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény,

f) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társa-
dalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló
1998. évi XXXIX. törvény,

g) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõsé-
gük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
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h) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény,

i) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény,

j) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV.
törvény,

k) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény,
l) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
m) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-

sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény,
n) a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény,
o) az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-

mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
p) a nõkkel szembeni megkülönböztetés minden formá-

jának felszámolásáról 1979. december 18-án New York-
ban elfogadott egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi
10. törvényerejû rendelet,

q) a gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. no-
vember 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1991.
évi LXIV. törvény,

r) a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,
s) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L.

törvény,
t) a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi

LXXXVIII. törvény,
u) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény,
v) a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és

Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal össze-
függõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rend-
jérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény,

w) az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyek-
ben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII.
törvény,

x) a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet.

II. fejezet
A minisztérium vezetõi, köztisztviselõi, feladataik és

hatáskörük

I. cím
Állami vezetõk, feladataik és hatáskörük

A miniszter
3. §

(1) A miniszter jogállását, felelõsségét, feladat- és ha-
táskörét a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény, a szociális és munkaügyi minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó jogszabályok hatá-
rozzák meg.

(2) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek-
ben

a) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alap-
ján rendeletet,

b) az állami irányítás egyéb jogi eszközeiként utasítást,
irányelvet, tájékoztatót,

c) közigazgatási hatósági ügyekben határozatot
ad ki.

(3) A miniszter a minisztérium vezetése során különö-
sen az alábbi feladat- és hatásköröket gyakorolja:

a) meghatározza – a központi államigazgatási szervek-
rõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-
sáról szóló 2006. évi LVII. törvény keretei között – a mi-
nisztérium szervezeti felépítését és mûködésének fõbb
szabályait, a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi
eszközei (a továbbiakban: jogszabályok) minisztériumi
elõkészítésének, egyeztetésének rendjét, – a miniszterel-
nök jóváhagyásával – megállapítja a minisztérium Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatát, a gazdálkodás, az ellenõr-
zés, a munkavégzés, az ügyintézés és iratkezelés, valamint
a titokvédelem elõírásait,

b) közvetlenül irányítja az államtitkárok, a szakállamtit-
károk, a kabinetfõnök, a miniszteri biztos, a közvetlen alá-
rendeltségében mûködõ szervezeti egységek és a minisz-
teri fõtanácsadók, tanácsadók, a politikai fõtanácsadók és
tanácsadók munkáját,

c) jóváhagyja a minisztérium munkatervét, a miniszteri
értekezletek napirendjét,

d) gyakorolja a munkáltatói és egyéb munkáltatói jogo-
kat az 1. számú mellékletben meghatározott körben,

e) kitüntetéseket, címeket és díjakat adományoz, illetve
von meg,

f) gyakorolja a jogszabály által reá ruházott hatósági
jogköröket,

g) egyetértési jogot gyakorol a külön jogszabályban
foglalt esetekben az ágazati irányítási jogkörébe tartozó
nem minisztériumi szintû közigazgatási szervek vezetõi-
nek kinevezése és felmentése során,

h) kijelöli az országos és regionális módszertani intéze-
teket,

i) a miniszter ellátja az országos érdekegyeztetéssel
kapcsolatban a külön jogszabályban meghatározott felada-
tait,

j) külön jogszabályban meghatározottak szerint a Kor-
mány nevében ellátja a Nyugdíjbiztosítási Alap felügyele-
tét, illetve felügyeli gazdálkodását.

(4) A miniszter irányítja a külön jogszabályban megha-
tározott központi hivatalokat.

Az általános jogkörû államtitkár
4. §

(1) Az általános jogkörû államtitkár – jogszabály, kor-
mányhatározat vagy e szabályzat eltérõ rendelkezése hiá-
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nyában – a miniszter utasításai szerint eljárva, helyettesíti
a minisztert.

(2) Az általános jogkörû államtitkár
a) segíti a miniszter kormányzati munkáját, ellátja a mi-

nisztérium szakmai tevékenységének általános szakmai
irányítását, az Európai Unióval összefüggõ kiemelt felada-
tokat, valamint a távmunkával összefüggõ feladatokat;

b) a kormányzati döntés-elõkészítéssel összefüggõ fel-
adatkörében részt vesz az államtitkári értekezleten, vala-
mint kiadmányozza a kormányzati döntés-elõkészítés so-
rán adott tárcaészrevételt;

c) a minisztert – akadályoztatása esetén – a Kormány
ülésein, valamint az Európai Unió kormányzati részvétel-
lel mûködõ intézményeiben teljes jogkörben helyettesíti,
továbbá a minisztériumban, valamint a miniszter közvet-
len irányítása alá tartozó intézmények tekintetében – a
központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvényben meghatározott jogkörök kivételével – a
miniszter akadályoztatása esetén gyakorolja a minisztert
megilletõ jogköröket;

d) a miniszter és a szociálpolitikai és esélyegyenlõségi
területért felelõs államtitkár egyidejû akadályoztatása ese-
tén az Országgyûlés ülésein helyettesíti a minisztert;

e) részt vesz a Kormány részére készített javaslatok és
jelentések kidolgozásában, a szakterületek fõ szakmapoli-
tikai elveinek, stratégiájának és koncepcióinak meghatá-
rozásában, egyeztetésében, a költségvetési javaslat kidol-
gozásában;

f) eljár a miniszter által reá átruházott ügyekben;
g) közvetlenül irányítja az alárendeltségébe tartozó

szervezeti egységek tevékenységét, valamint a miniszter
utasításainak megfelelõen közremûködik a szakállamtit-
károk munkájának irányításában;

h) gyakorolja a munkáltatói és egyéb munkáltatói jogo-
kat az 1. számú mellékletben meghatározott körben;

i) jóváhagyja a szervezeti egységek 2. számú melléklet
szerint elkészített ügyrendjeit;

j) részt vesz azoknak a testületi (tanácsi, bizottsági) dön-
téseknek az elõkészítésében, amely testületekben – akár a
saját, akár a minisztert helyettesítõ jogkörében – elnöki,
tárcaképviseleti feladatokat lát el;

k) részt vesz a minisztérium arculatának formálásában
és külsõ megjelenítésében;

l) figyelemmel kíséri a minisztérium társadalmi és civil
szervezetekkel fenntartott kapcsolatait;

m) a miniszter utasításainak megfelelõen közremûködik
a minisztérium érdekegyeztetési tevékenységében;

n) ellátja
na) a Távmunka Tanács,
nb) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Érdek-

egyeztetõ Tanács, valamint
nc) a Foglalkoztatási Civil Konzultatív Tanács

elnöki feladatait;

o) a kormányzati oldal állandó képviselõjeként részt
vesz és képviseli a Kormányt az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács (a továbbiakban: OÉT) és az Országos Közszol-
gálati Érdekegyeztetõ Tanács (a továbbiakban: OKÉT)
ülésein;

p) ellátja az Európai Szociális Alap Nemzeti Program-
irányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társa-
ság tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlásával össze-
függõ feladatokat.

(3) Az általános jogkörû államtitkárt, akadályoztatása
esetén – amennyiben nem minisztert helyettesítõ jogköré-
ben jár el – e szabályzat eltérõ rendelkezése hiányában az
általa kijelölt szakállamtitkár helyettesíti.

A szociálpolitikai
és esélyegyenlõségi területért felelõs államtitkár

5. §

(1) A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fe-
lelõs államtitkár – a miniszter utasításainak megfelelõen –
közremûködik a miniszternek a szociálpolitikai, a gyer-
mek- és ifjúságvédelmi, a gyermek- és ifjúsági ügyekkel,
valamint az esélyegyenlõséggel kapcsolatos szakmai terü-
letek irányításával kapcsolatos feladatainak ellátásában.

(2) A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fe-
lelõs államtitkár

a) ellátja a kábítószerügyi koordinációval, valamint az
idõsügyekkel összefüggõ kiemelt feladatokat;

b) a minisztert akadályoztatása esetén – a miniszter uta-
sítása alapján – az Országgyûlés ülésein, valamint az Eu-
rópai Unió kormányzati részvétellel mûködõ intézményei-
ben a területére tartozó ügyeket érintõen helyettesíti;

c) a miniszter és az általános jogkörû államtitkár egyide-
jû akadályoztatása esetén a Kormány ülésein helyettesíti a
minisztert;

d) elõsegíti a miniszter országgyûlési tevékenységét,
összefogja és felügyeli a minisztérium Országgyûléssel,
országgyûlési képviselõcsoportokkal és képviselõkkel
kapcsolatos tevékenységét, összehangolja a pártokkal való
kapcsolattartást;

e) a területére tartozó ügyek tekintetében ellátja a 4. §
(2) bekezdés h), j), k) pontjában foglalt feladatokat, továb-
bá ellátja a 4. § (2) bekezdés e), f), g) pontjában szereplõ
feladatokat;

f) minisztert helyettesítõ jogkörében ellátja
fa) az Idõsügyi Tanács alelnöki,
fb) az Országos Fogyatékosügyi Tanács elnöki,
fc) az Országos Szociálpolitikai Tanács elnöki,
fd) a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság elnöki,
fe) a Társadalmi Kirekesztés Elleni Tárcaközi Bi-

zottság elnöki,
ff) a Roma Integrációs Tanács elnöki

feladatait;
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g) ellátja a Szociális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács el-
nöki feladatait;

h) mûködteti az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot.

(3) A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fe-
lelõs államtitkárt akadályoztatása esetén – amennyiben
nem minisztert helyettesítõ jogkörében jár el – e szabály-
zat eltérõ rendelkezése hiányában az általa kijelölt szakál-
lamtitkár helyettesíti.

(4) A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fe-
lelõs államtitkárt a (2) bekezdés c) pontjában megha-
tározott hatáskörének gyakorlása során nem lehet helyette-
síteni.

A szakállamtitkár
6. §

(1) A szakállamtitkár
a) közremûködik a miniszter és az államtitkárok felada-

tainak ellátásában, irányítja a közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezeti egységek tevékenységét, javaslatot tesz
a feladatkörébe utalt szakterületen felmerülõ problémák
megoldására, meghatározza az aktuális feladatokat és
ellenõrzi a feladatok végrehajtását,

b) eljár a miniszter és az államtitkárok által reá átruhá-
zott ügyekben,

c) gyakorolja a munkáltatói jogokat az 1. számú mellék-
letben meghatározott körben,

d) a miniszter vagy az államtitkárok megbízása alap-
ján – a feladatkörébe utalt szakterületen felül is – ellátja a
minisztérium képviseletét,

e) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisz-
tériumi vezetõi döntésekrõl rendszeresen tájékoztatja az
irányítása alá tartozó szervezeti egységek önálló kiadmá-
nyozási joggal rendelkezõ vezetõit,

f) a miniszter és az államtitkárok akadályoztatása esetén
az Európai Unió kormányzati részvétellel mûködõ intéz-
ményeiben helyettesíti a minisztert.

(2) A szakállamtitkár felelõs a feladatkörébe tartozó
szakterületek tekintetében

a) a jogszabályok, belsõ szabályzatok, utasítások végre-
hajtásáért, valamint a közösségi jogi jogszabályok és aján-
lások érvényesüléséért,

b) költségvetési kerettel való gazdálkodásért,
c) a tárcaközi és civil kapcsolatok mûködtetéséért, a

szakmai koncepciók kidolgozásáért, a tagállami mûködés-
bõl fakadó feladatok végrehajtásáért,

d) a minisztériumi honlap tartalmának folyamatos aktu-
alizálásáért, valamint a tartalom megjelenítésének fejlesz-
téséért,

e) az általa vezetett szervezeti egységek, valamint a ter-
vezésért és stratégia kialakításáért felelõs szervezeti egy-
ségek közötti folyamatos munkakapcsolat biztosításáért.

A szociálpolitikai szakállamtitkár
7. §

(1) A szociálpolitikai szakállamtitkár
a) irányítja a családi és szociális szolgáltatásokkal, a

pénzbeli ellátásokkal, a gyermek- és ifjúságvédelemmel,
valamint a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok ellá-
tását;

b) ellátja a szociálpolitikai terület érdekegyeztetõ fóru-
mainak üléseivel kapcsolatos szervezési teendõket;

c) közremûködik az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság irányításával kapcsolatos miniszteri feladatok
ellátásában;

d) mûködteti az Országos Szociálpolitikai Tanácsot.

(2) A szociálpolitikai szakállamtitkár elõkészíti a Nem-
zetközi Pikler Emmi Közalapítvány, az Összefogás a Bu-
dapesti Lakástalan és Hajléktalan Emberekért Közalapít-
vány, a Hajléktalanokért Közalapítvány, a Betegjogi, Ellá-
tottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány alapítói döntéseit,
és ellenõrzi azok végrehajtását.

(3) A szociálpolitikai szakállamtitkár – a koordinációs
szakállamtitkárral együttmûködve – közremûködik

a) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal,
b) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet,
c) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi

Intézet,
d) az állami gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek, vala-

mint
e) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakmai

irányításával, illetõleg felügyeletével kapcsolatos felada-
tok ellátásában.

(4) A szociálpolitikai szakállamtitkár közremûködik a
miniszter regionális szociális és gyámhivatalokkal kap-
csolatos szakmai irányítási feladatainak ellátásában.

(5) A szociálpolitikai szakállamtitkár ellátja a Karitatív
Tanács elnöki feladatait.

Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár
8. §

(1) Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár
a) irányítja a gyermek- és ifjúságpolitikával, az idõs-

üggyel, a roma társadalmi integrációval, a fogyatékos sze-
mélyek esélyegyenlõségével, a szociális és foglalkoztatási
rehabilitációval, a halmozottan hátrányos helyzetû telepü-
léseken élõk, valamint a nõk és férfiak társadalmi egyenlõ-
ségével összefüggõ feladatok ellátásáért felelõs szervezeti
egységek munkáját;

b) közremûködik az Egyenlõ Bánásmód Hatóság irányí-
tásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában;

c) közremûködik a Magyar Ifjúsági Konferenciával
kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában.
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(2) Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár ellátja a Nõk és
Férfiak Társadalmi Egyenlõsége Tanács elnöki feladatait.

(3) Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár elõkészíti a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány,
a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, valamint a
Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapítói dön-
téseit, és ellenõrzi azok végrehajtását, továbbá – a koordi-
nációs szakállamtitkárral együttmûködve – ellátja a Zán-
kai Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság szakmai irányí-
tásával, illetõleg felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

(4) A miniszter utasításainak keretei között az esély-
egyenlõségi szakállamtitkár gyakorolja a fogyatékos sze-
mélyeket ellátó állami szociális intézmények tekintetében
a fenntartói jogokat.

(5) Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár – a koordiná-
ciós szakállamtitkárral együttmûködve – közremûködik

a) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Or-
szágos Ifjúsági Szolgálata,

b) a fogyatékos személyeket ellátó állami szociális inté-
zetek, valamint

c) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
esélyegyenlõségi, gyermek- és ifjúsági feladatainak szak-
mai irányításával, illetõleg felügyeletével kapcsolatos fel-
adatok ellátásában.

A foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár
9. §

(1) A foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár
a) irányítja a felnõttképzéssel, szakképzéssel, foglal-

koztatással és a közmunkaprogramokkal összefüggõ fel-
adatok ellátásáért felelõs szervezeti egységek munkáját;

b) irányítja a munkanélküliek ellátásával, a foglalkozta-
tást elõsegítõ támogatásokkal, a közmunkaprogramokkal,
a felnõttképzés, a szakképzés és a munkaerõ-piaci képzé-
sek fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, stratégiák,
programok kidolgozásának munkálatait, valamint a terüle-
tet szabályozó jogszabályok elõkészítését, a felnõttképzési
és szakképzési támogatási tevékenységet;

c) ellátja a regionális képzõ központok szakmai irányí-
tásával összefüggésben a miniszter feladat- és hatáskörébe
utalt, külön jogszabályban meghatározott feladatokat;

d) az egész életen át tartó tanulás elõsegítése érdekében
irányítja a kormányzati stratégia megalapozásának és az
erre épülõ javaslatok kidolgozásának munkálatait;

e) közremûködik az általános jogkörû államtitkár táv-
munkával kapcsolatos feladatainak ellátásában;

f) ellátja a Kormány beruházásösztönzõ, gazdasági szer-
kezetváltási, valamint egyedi foglalkoztatási válsághely-
zet-kezelõ programjai kidolgozásával kapcsolatos tárca-
feladatokat;

g) ellátja a Munkaerõ-piaci Alap (a továbbiakban:
MPA) képzési alaprészével, illetve a foglalkoztatási alap-

rész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének
felhasználásával összefüggõ feladatokat;

h) részt vesz az MPA foglalkoztatási alaprész központi
és decentralizált kerete arányának meghatározásában, a
decentralizálás elveinek kidolgozásában, valamint javas-
latot tesz a központi keret felhasználására;

i) részt vesz az MPA és az európai uniós eszközök de-
centralizált keretébõl nyújtható foglalkozási és képzési tá-
mogatásokkal kapcsolatos stratégiai elvek, valamint a tá-
mogatások nyújtásával kapcsolatos feltételrendszer kiala-
kításában;

j) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó munka-
helyteremtõ, munkahelymegõrzõ, foglalkoztatást elõsegí-
tõ támogatások és munkaerõ-piaci programok kidolgozá-
sát, mûködtetését;

k) ellátja az MPA Irányító Testület (a továbbiakban:
MAT) kormányzati oldalának ügyvivõi feladatait, továbbá
irányítja a MAT mûködtetésével kapcsolatos feladatok
ellátását;

l) ellátja az MPA mûködtetésének elvi irányítását, az
MPA-val kapcsolatos gazdasági, valamint jogszabály-al-
kotási feladatokat.

(2) A foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár szak-
mailag elõkészíti az Országos Foglalkoztatási Közalapít-
vány, az Apertus Közalapítvány, a Nyitott Szakképzésért
és Távoktatásért Közalapítvány alapítói döntéseit, vala-
mint ellenõrzi azok végrehajtását.

(3) A foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár – a ko-
ordinációs szakállamtitkárral együttmûködve – közremû-
ködik

a) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet,
b) a regionális képzõ központok,
c) a regionális munkaügyi központok, valamint
d) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

képzési, foglalkoztatási szakmai irányításával, illetõleg
felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár
10. §

(1) A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár
a) kidolgozza az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd

országos, ágazati és munkahelyi szintû rendszerének mû-
ködésére vonatkozó javaslatokat, kapcsolatot tart a szociá-
lis partnerekkel;

b) gondoskodik a szociális párbeszéddel és érdekegyez-
tetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról;

c) képviseli a Kormányt, illetve a minisztériumot a szo-
ciális párbeszéd fórumain, bizottságaiban, valamint a szo-
ciális partnerek rendezvényein;

d) az általános jogkörû államtitkár akadályoztatása ese-
tén részt vesz és képviseli a Kormányt az OÉT és az OKÉT
ülésein;
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e) részt vesz a kormányzati jövedelem- és bérpolitika ki-
dolgozásában mind a verseny-, mind a közszféra tekinteté-
ben;

f) szervezi a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó fo-
gyasztóvédelmi feladatok ellátását;

g) kialakítja a civil szektoron belüli párbeszédet biztosí-
tó fórumokat, kidolgozza a civil szektor mûködését, fej-
lesztését érintõ – más minisztérium, illetve a minisztérium
más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem
tartozó – jogszabályok szakmai koncepcióját;

h) irányítja a minisztériumnak a Nemzeti Civil Alap-
programmal és a közérdekû önkéntes tevékenységgel kap-
csolatban külön jogszabályokban meghatározott tevé-
kenységét;

i) irányítja a munkavédelemmel kapcsolatos miniszteri
feladat- és hatáskörbe tartozó feladatok ellátásában közre-
mûködõ munkavédelmi fõtanácsadó tevékenységét.

(2) A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár
– a koordinációs szakállamtitkárral együttmûködve – köz-
remûködik

a) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
b) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-

ügyelõség, valamint
c) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi

Párbeszéd Központ
szakmai irányításával, illetõleg felügyeletével kapcsolatos
feladatok ellátásában.

(3) A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár
ellátja a Fogyasztóvédelmi Tanács és a Piacfelügyeleti Ta-
nács elnöki feladatait.

A koordinációs szakállamtitkár
11. §

(1) A koordinációs szakállamtitkár a szervezeti egysé-
gek alárendeltségétõl függetlenül biztosítja a minisztériu-
mi szervek összehangolt mûködését. Ennek érdekében

a) meghatározza a mûködés pénzügyi feltételeit, bizto-
sítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés,
valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását;

b) javaslatot tesz a minisztériumi szervezet kialakításá-
ra, módosítására, erre tekintettel elõkészíti a minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát;

c) javaslatot tesz a minisztérium munkatervére, vala-
mint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi fel-
adatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszternek a
Kormány munkatervéhez tett javaslatainak elõkészítését;

d) ellenõrzi a jogszabályokban, az állami irányítás
egyéb jogi eszközeiben, a munkatervben és a miniszteri
döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását;

e) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkater-
vében elõírt határidõs feladatokat és ellenõrzi végrehajtá-
sukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériu-
mi vezetõket;

f) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisz-
tériumi vezetõi döntésekrõl rendszeresen tájékoztatja a
szakállamtitkárokat és a fõosztályvezetõket;

g) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a miniszté-
rium személyzeti ügyei és a szervezet mûködése összhang-
ban van-e a belsõ szabályzatokkal, a munkáltatói jogok
gyakorlásának rendjével, szervezetirányító feladataival
összefüggésben szabályzatot, valamint intézkedést ad-
hat ki;

h) ellenjegyzi a minisztérium személyi juttatásaira, lét-
szám-, bér- és jutalmazási kereteinek felhasználására, va-
lamint a béralapot terhelõ egyéb kifizetésekre vonatkozó
döntéseket;

i) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elem-
zési, tervezési, vagyongazdálkodási, dokumentációs, vala-
mint a minisztérium magánjogi ügyeivel, perképviseleté-
vel összefüggõ tevékenységeket;

j) irányítja a minisztérium jogszabály-elõkészítõ és
egyéb jogi tevékenységét, ideértve a más minisztérium ál-
tal kidolgozott jogszabályokkal kapcsolatos minisztériumi
álláspont kialakításának folyamatát;

k) jogszerûségi és közigazgatás-szervezési szempontból
figyelemmel kíséri a minisztérium szervezeti egységei ál-
tal kidolgozott, jogi szabályozást igénylõ szakmai koncep-
ciók elõkészítését, valamint a jogszabályok tervezeteinek
elkészítését;

l) irányítja az európai uniós döntéshozatali eljárási rend-
bõl következõ, az európai uniós tagállami mûködésbõl, va-
lamint a nemzetközi szervezetekben való tagságból eredõ
kötelezettségekkel, a nemzetközi szakmai együttmûkö-
déssel összefüggõ feladatokat;

m) ellátja az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági
Központja épületének fenntartásával kapcsolatos feladato-
kat;

n) felelõs a minisztérium szervezeti egységeinek a kor-
mányüléssel, az államtitkári értekezlettel, a szakmapoliti-
kai értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért,
kijelöli a felkészítõ anyagok elõkészítéséért felelõs szerve-
zeti egységet;

o) az általános jogkörû államtitkár akadályoztatása ese-
tén részt vesz az államtitkári értekezleten;

p) közremûködik
pa) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
pb) a regionális munkaügyi központok, valamint
pc) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõ-

felügyelõség,
irányításával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában;

q) az érintett szakállamtitkárral együttmûködve ellátja
a szervezetek gazdasági és mûködtetési feladatai tekin-
tetében

qa) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet,
qb) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakér-

tõi Intézet,
qc) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet,
qd) a fogyatékos személyeket ellátó állami szociális

intézetek,
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qe) az állami gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek,
valamint

qf) a Zánkai Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság
irányításával, tulajdonosi, fenntartói döntéseivel kapcsola-
tos feladatokat.

II. cím
A Miniszteri Kabinet és az állami vezetõk titkárságainak

köztisztviselõi, valamint a politikai munkatársak

A kabinetfõnök
12. §

(1) A fõosztályvezetõi megbízással és politikai fõta-
nácsadói besorolással rendelkezõ kabinetfõnök a tevé-
kenységét a miniszter irányítása alapján végzi. Feladatait
az állami vezetõkkel és a szervezeti egységekkel szoros
együttmûködésben látja el.

(2) A kabinetfõnök vezeti a Miniszteri Kabinetet, segíti
a minisztert feladatai ellátásában.

(3) A kabinetfõnök feladatai hatékony végrehajtása ér-
dekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a minisz-
térium vezetõ munkatársaival és a miniszter tanácsadó
testületeivel.

(4) A miniszter a kabinetfõnök útján irányítja a minisz-
teri titkárságot és a sajtótitkárságot.

(5) A kabinetfõnök a Miniszteri Kabinet köztisztviselõi
felett a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvényben és az 1. számú mellékletben
meghatározott körben munkáltatói jogokat gyakorol.

(6) A kabinetfõnök feladatai hatékony végrehajtása ér-
dekében – a szakterületért felelõs szakállamtitkár útján –
intézkedéseket kérhet a minisztérium szervezeti egységei-
nek vezetõitõl.

(7) A kabinetfõnök készíti elõ – a szakmai fõosztályok-
kal és a Jogi Fõosztállyal együttmûködve – a nyugdíjre-
formmal, valamint a foglalkoztatási és a szociális ellátások
és közszolgáltatások összehangolásával kapcsolatos kor-
mány-elõterjesztéseket.

(8) A kabinetfõnök ellátja a kiemelt kormányprojektek-
kel, valamint a romaügyekkel kapcsolatos feladatokat.

A miniszteri biztos
13. §

(1) A miniszter normatív utasításban a minisztérium
szempontjából kiemelt jelentõségû szakmai feladat ellátá-
sára legfeljebb hat hónapos idõtartamra államtitkárt, szak-
államtitkárt vagy politikai fõtanácsadót miniszteri biztossá
nevezhet ki, akinek tevékenységét a miniszter közvetlenül
irányítja.

(2) A miniszteri biztos a normatív utasításban meghatá-
rozott feladat- és hatáskörökkel rendelkezik.

(3) A miniszteri biztos a feladatkörét érintõ
a) valamennyi minisztériumi értekezlet állandó meghí-

vottja,
b) jogszabály-tervezeteket, kormány-elõterjesztéseket,

koncepciókat és a miniszteri döntés-tervezeteket vélemé-
nyezi.

(4) A miniszteri biztos feladatai hatékony végrehajtása
érdekében – a szakterületért felelõs szakállamtitkár útján –
intézkedéseket kérhet a minisztérium szervezeti egységei-
nek vezetõitõl.

A titkárságvezetõ
14. §

(1) A titkárságvezetõ vezeti a miniszter, az államtitká-
rok, a szakállamtitkárok (a továbbiakban együttesen: álla-
mi vezetõ) munkáját segítõ titkárságot, e körben

a) gondoskodik az állami vezetõhöz érkezõ iratok fel-
dolgozásáról, az állami vezetõ döntése esetén annak inté-
zésérõl, továbbításáról, a titkárság ügyviteli munkájának
megszervezésérõl, az állami vezetõ hivatalos programjá-
nak szervezésérõl és nyilvántartásáról, figyelemmel kíséri
a vezetõ által kiadott feladatok határidõben történõ végre-
hajtását,

b) az állami vezetõ megbízása alapján részt vesz a szak-
mai anyagok elõkészítésében, egyeztetésében, illetõleg az
érdemi ügyintézõi feladatok ellátásában,

c) szervezi és koordinálja az állami vezetõ által tartott
értekezleteket,

d) koordinálja és a minisztériumi mûködés szempontjá-
ból véleményezi a szakterületeken készülõ minisztériumi
belsõ szabályzatok tervezeteinek elkészítését.

(2) A miniszteri titkárság vezetõje fõosztályvezetõ-he-
lyettesi vagy politikai fõtanácsadói besorolású, az állam-
titkári titkárság vezetõje fõosztályvezetõ-helyettesi beso-
rolású köztisztviselõ, akinek a munkáját az állami vezetõ
irányítja.

(3) A szakállamtitkár titkárságát közvetlenül a szakál-
lamtitkár vagy olyan osztályvezetõi megbízatással rendel-
kezõ személy vezeti, akinek tevékenységét a szakállamtit-
kár irányítja.

A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó
15. §

(1) A miniszter a Miniszteri Kabinet, valamint az állam-
titkári titkárság politikai jellegû feladatainak ellátása érde-
kében politikai fõtanácsadót, politikai tanácsadót nevez ki,
és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A politikai
tanácsadók és fõtanácsadók száma együttesen nem halad-
hatja meg a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
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XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) vonatkozó szabá-
lyában megjelölt mértéket.

(2) A politikai fõtanácsadó, tanácsadó
a) a miniszter vagy a kabinetfõnök irányításával a mi-

niszter és az – õt helyettesítõ jogkörében eljáró – államtit-
károk politikai és szakmai tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó feladatokat látja el, feladata a miniszter szak-
mapolitikai döntéseinek elõkészítése, a miniszter prog-
ramjának szervezése;

b) közremûködik a miniszternek és az államtitkároknak
a Kormány, valamint az Országgyûlés plenáris és bizottsá-
gi üléseire való felkészítésében, valamint a parlamenti in-
terpellációk és kérdések megválaszolásában;

c) közremûködik a miniszter, valamint az államtitkárok
felkészítésében a pártokkal, civil szervezetekkel való kap-
csolattartás területén;

d) közremûködik a miniszter által meghatározott szak-
mai feladatok ellátásában, a miniszter által meghatározott
körben önálló kiadmányozási joggal rendelkezik;

e) tevékenységérõl rendszeresen tájékoztatja a minisz-
tert, az államtitkárokat, a kabinetfõnököt, illetve politikai
állásfoglalások kialakítása során jogosult tájékozódni az
állami vezetõknél.

III. cím
Vezetõ beosztású köztisztviselõk,

feladat- és hatáskörük

A fõosztályvezetõ
16. §

(1) A fõosztályvezetõ a jogszabályoknak és szakmai kö-
vetelményeknek megfelelõen, a szakterületet felügyelõ ál-
lami vezetõ rendelkezései alapján irányítja és ellenõrzi az
irányítása alá tartozó szervezeti egységet, dönt a hatáskö-
rébe utalt ügyekben.

(2) A fõosztályvezetõ felelõs a vezetése alatt álló szer-
vezeti egység mûködéséért, továbbá a feladatkörébe utalt
feladatok teljesítéséért és ellenõrzéséért.

(3) A fõosztályvezetõ feladatkörében különösen
a) gondoskodik a fõosztály feladatkörébe tartozó elõter-

jesztések és szabályozási koncepciók, jogszabályok terve-
zeteinek, továbbá az egységes végrehajtás érdekében
szükséges iránymutatások, javaslatok szakmai tervezetei-
nek – a jogszabályokban, a belsõ szabályzatokban és
utasításokban elõírtaknak megfelelõ – elkészítésérõl,

b) a tagállami mûködésbõl fakadó feladatok ellátása te-
kintetében biztosítja a folyamatos szakértõi szintû részvé-
telt,

c) megszervezi a fõosztály munkatársainak tevékenysé-
gét, irányítja és ellenõrzi a fõosztály feladatainak végre-
hajtását,

d) gondoskodik az a) pontban meghatározott tervezetek
szakmai egyeztetésének lefolytatásáról,

e) a minisztérium munkatervének alapulvételével meg-
határozza a fõosztály munkatervét, biztosítja az ügyintézés
szakszerûségét, a határidõk betartását,

f) kidolgozza a fõosztály ügyrendjét, gondoskodik az
ügyrend mellékletét képezõ munkaköri leírások elkészíté-
sérõl,

g) javaslatot tesz kitüntetések, címek, díjak és jutalom
adományozására,

h) ha e szabályzat másként nem rendelkezik, a feladat-
körébe utalt ügyekben gyakorolja a kiadmányozási jog-
kört, illetve azt írásban a fõosztály más vezetõ beosztású
köztisztviselõire ruházhatja át,

i) felelõs az e szabályzatban foglalt, valamint a felügye-
letet gyakorló vezetõ külön intézkedésével ügykörébe
utalt feladatok ellátásáért, a fõosztály irányításáért, ellen-
õrzéséért,

j) a vezetõi döntésekrõl a fõosztály dolgozóit rendszere-
sen tájékoztatja,

k) gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat,
amely hatásköröket a fõosztály ügyrendjében a fõosztály
más vezetõ beosztású köztisztviselõire ruházhat,

l) kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, szakmai és
érdekvédelmi szervezetekkel és az ügykörüket illetõ kér-
désekben a többi szervezeti egységgel,

m) a szakterületet felügyelõ állami vezetõ által megha-
tározott ügyekben ellátja a minisztérium képviseletét,

n) a szervezeti egység mûködésével összefüggésben el-
látja a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 16–17. §-aiban megha-
tározott feladatokat, mely hatásköre nem átruházható,

o) folyamatos munkakapcsolatot tart és együttmûködik
oa) stratégiai, tervezési és fejlesztési ügyekben, to-

vábbá a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó
EU-társfinanszírozású, valamint a minisztérium
fejezeti kezelésû elõirányzataiból pályázati úton
megvalósuló programok tekintetében a Tervezé-
si és Fejlesztési Fõosztállyal,

ob) a médiával való kapcsolattartás és a honlap szer-
kesztése tekintetében a sajtótitkársággal,

oc) a lakossággal történõ kapcsolattartás tekinteté-
ben a Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási
Osztállyal,

od) az Országgyûléssel való kapcsolattartás tekinte-
tében a parlamenti titkársággal.

A fõosztályvezetõ-helyettes
17. §

(1) Fõosztályonként a fõosztályvezetõ általános helyet-
tesítésére egy, osztályt nem vezetõ fõosztályvezetõ-he-
lyettes nevezhetõ ki (a továbbiakban: általános fõosztály-
vezetõ-helyettes).
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(2) Az általános fõosztályvezetõ-helyettes
a) a fõosztályvezetõt távollétében vagy akadályoztatása

esetén helyettesíti, kijelölés alapján teljes vagy részleges
jogkörrel látja el a helyettesítési feladatokat,

b) a fõosztályvezetõ által meghatározott munkamegosz-
tás szerint részt vesz a fõosztály feladatellátásának irányí-
tásában és ellenõrzésében.

(3) Az osztályt vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes ellátja
az osztályvezetõ 18. §-ban meghatározott feladatait.

(4) A fõosztály ügyrendjében meghatározott esetben az
általános fõosztályvezetõ-helyettes feladatait elláthatja
osztályt vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes is.

Az osztályvezetõ
18. §

Az osztályvezetõ a fõosztály ügyrendjének és a munka-
köri leírásának megfelelõen

a) a közvetlen felettes utasításait figyelembe véve szer-
vezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló osztály
munkáját, gondoskodik arról, hogy az osztály tevékenysé-
ge megfeleljen a jogszabályok elõírásainak, valamint a
vezetõi utasításokban foglaltaknak,

b) megállapítja az osztály dolgozóinak feladatait, gon-
doskodik arányos foglalkoztatásukról, ellenõrzi az osztá-
lyon készített tervezeteket, koordinálja az irányítása alá
tartozók munkáját, és ellenõrzi a folyamatban lévõ ügyek
intézését,

c) eljár mindazon ügyben, amellyel a közvetlen felettes
megbízza,

d) külön megbízás alapján egyedi ügyekben helyettesít-
heti a fõosztályvezetõt,

e) javaslatot tesz az osztályán dolgozók illetményeme-
lésére, jutalmazására, kitüntetésére a fõosztályvezetõnek,

f) felelõs az irányítása alá tartozó köztisztviselõk folya-
matos szakmai felkészítéséért, és rendszeresen tájékoztat-
ja közvetlen felettesét az osztály munkájáról.

A belsõ ellenõrzési vezetõ
19. §

(1) A belsõ ellenõrzési vezetõ a jogszabályoknak és a
szakmai követelményeknek, módszertani útmutatóknak
megfelelõen irányítja és ellenõrzi az irányítása alá tartozó
szervezeti egységet, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

(2) A belsõ ellenõrzési vezetõ felelõs a vezetése alatt
álló szervezeti egység mûködéséért, az ellenõrzési tervek-
ben foglalt, illetve soron kívüli ellenõrzések teljesítéséért.

(3) A belsõ ellenõrzési vezetõ munkája során
a) megszervezi az Ellenõrzési Osztály munkatársainak

tevékenységét, irányítja és ellenõrzi az osztály feladatai-
nak végrehajtását;

b) kockázatelemzése alapján, a minisztérium hosszú tá-
vú céljaival összhangban álló stratégiai tervet és éves el-
lenõrzési tervet készít, melyeket a miniszter hagy jóvá;

c) összehangolja a belsõ ellenõrzéseket;
d) a miniszter javaslatára, illetve saját kezdeményezésé-

re soron kívüli vizsgálatot rendelhet el, a miniszter egyet-
értésével az éves ellenõrzési tervet módosíthatja;

e) a tervezett, illetve soron kívüli vizsgálatot az ellenõr-
zési program jóváhagyásával és a megbízólevél aláírásá-
val rendeli el;

f) tájékoztatja a minisztert az éves ellenõrzési terv telje-
sítésérõl, illetve az attól való eltérésekrõl;

g) összeállítja az éves ellenõrzési jelentést, illetve az
éves összefoglaló ellenõrzési jelentést;

h) elkészíti és szükség szerint aktualizálja a belsõ ellen-
õrzési kézikönyvet;

i) kidolgozza az Ellenõrzési Osztály ügyrendjét és kiad-
ja a munkaköri leírásokat;

j) feladatkörében kiadmányozási jogkörrel rendelkezik;
k) gyakorolja a ráruházott munkáltatói jogokat;
l) javaslatot tesz a miniszternek az Ellenõrzési Osztály

dolgozóinak illetményemelésére, jutalmazására, kitünteté-
sére;

m) kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, valamint a
miniszter irányítása alá tartozó szervek belsõ ellenõrzési
vezetõivel.

IV. cím
Beosztott munkatársak és feladataik

A szakmai fõtanácsadó, a tanácsadó és az ügyintézõ
20. §

(1) A szakmai fõtanácsadó, tanácsadó címet a Ktv. sza-
bályai szerint a miniszter adományozza. Az adományoz-
ható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg a Ktv.
30/A. §-ában meghatározott maximális mértéket.

(2) A szakmai fõtanácsadó, tanácsadó munkáját a fõosz-
tályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes vagy osztályvezetõ
irányításával, a fõosztályi ügyrendben meghatározottak
szerint, önállóan végzi.

(3) Az ügyintézõ feladata a minisztérium feladat- és ha-
táskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elõkészítése.

(4) Az ügyintézõ felelõs a saját tevékenységéért, vala-
mint a munkaterületén a minisztérium állandó és idõsza-
kos célkitûzéseinek érvényesítéséért.

(5) Az ügyintézõ a munkaköri leírásában részére megál-
lapított, illetve a vezetõ által kiadott feladatokat önállóan,
kezdeményezõen, a kapott utasítások és határidõk figye-
lembevételével – a vonatkozó jogszabályok és ügyviteli
szabályok, mûködési utasítások megtartásával – végzi.

8500 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



A belsõ ellenõr
21. §

A belsõ ellenõr

a) ellenõrzési tevékenységét kizárólag az ellenõrzési
programban foglaltak szerint, a belsõ ellenõrzési kézi-
könyv elõírásait betartva végzi;

b) véleménye kialakításához az elengedhetetlen doku-
mentumokat és körülményeket megvizsgálva megállapítá-
sait tárgyszerûen, a valóságnak megfelelõen, elegendõ és
megfelelõ bizonyítékkal alátámasztva írásba foglalja;

c) amennyiben az ellenõrzés során büntetõ-, szabálysér-
tési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja me-
rül fel, haladéktalanul jelentést tesz a belsõ ellenõrzési ve-
zetõnek;

d) a teljességi követelményt kielégítõ ellenõrzési jelen-
tést készít, az ellenõrzési jelentés tervezetét az ellenõrzött
szerv, illetve szervezeti egység vezetõjével egyezteti;

e) az ellenõrzési jelentés aláírását követõen az ellenõr-
zési jelentést a belsõ ellenõrzési vezetõnek átadja, a tudo-
mására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megõrzi;

f) ellenõrzési megbízatásával kapcsolatban vagy szemé-
lyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról
haladéktalanul jelentést tesz a belsõ ellenõrzési vezetõnek,
amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért
fegyelmi felelõsséggel tartozik.

Az ügykezelõi munkakör
22. §

(1) Az ügykezelõ gondoskodik a munkaköri leírásában
részére megállapított adminisztrációs feladatok ellátásá-
ról, különösen a beérkezõ ügyiratok átvételérõl, szétosztá-
sáról, nyilvántartásba vételérõl, a kiadmánytervezeteknek
az ügyintézõ utasítása szerinti gépelésérõl, sokszorosításá-
ról, továbbításáról, illetve kezelésérõl.

(2) Az ügykezelõ az (1) bekezdésben foglaltakon túl el-
látja mindazokat az adminisztrációs feladatokat, amelyek-
kel a szervezeti egység vezetõje, és az egyes konkrét
ügyeik intézése során az érdemi ügyintézõ megbízza.

A fizikai munkavállaló
23. §

A fizikai munkavállaló a munkaköri leírásában foglal-
tak szerint ellátja a hivatali épület, a technikai eszközök
fenntartásával, mûködtetésével kapcsolatos tevékeny-
séget.

III. fejezet
A minisztérium szervezete, az önálló szervezeti

egységek feladata

I. cím
A minisztérium szervezete

24. §

(1) A minisztérium szervezete kabinetre, titkárságokra,
fõosztályokra és osztályokra (a továbbiakban együtt: szer-
vezeti egységek) tagozódik.

(2) A minisztérium szervezeti felépítését a 3. számú
melléklet tartalmazza.

25. §

(1) A miniszter közvetlen irányítása alá tartozik:
a) a Miniszteri Kabinet,
b) a miniszteri biztosok és
c) az Ellenõrzési Osztály.

(2) A miniszter a kabinetfõnök útján irányítja
a) a miniszteri titkárságot (osztály) és
b) a sajtótitkárságot (osztály).

(3) Az általános jogkörû államtitkár közvetlen irányítá-
sa alá tartozik:

a) az államtitkári titkárság, azon belül
aa) a rehabilitációs projektiroda (osztály);
b) a Tervezési és Fejlesztési Fõosztály, ezen belül
ba) a Stratégiai Osztály,
bb) az EU Tervezési Osztály,
bc) a Monitoring Titkárság (Osztály),
bd) a Társadalmi Befogadás Iroda (Osztály).

(4) A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fe-
lelõs államtitkár közvetlen irányítása alá tartozik:

a) az államtitkári titkárság, azon belül
aa) a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgató-

ság (Osztály),
ab) a Parlamenti Titkárság (Osztály),
ac) a Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály,
ad) az Idõsügyi Titkárság (Osztály).

(5) A szociálpolitikai szakállamtitkár irányítása alá
tartozik:

a) a szakállamtitkári titkárság;
b) a Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztály,

azon belül
ba) a Pénzbeli Ellátási Osztály,
bb) a Nyugdíjbiztosítási Osztály;
c) a Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztálya,

azon belül
ca) az Alapszolgáltatási Osztály,
cb) a Szakosított Ellátási Osztály;
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d) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztály, azon belül
da) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály,
db) a Gyámügyi Osztály.

(6) Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár irányítása alá
tartozik:

a) a szakállamtitkári titkárság;
b) a Roma Integrációs Fõosztály;
c) a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály;
d) az Esélyegyenlõségi Fõosztály, azon belül
da) a Esélyegyenlõségi Programiroda Osztály,
db) a Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége Osztály,
dc) a Gyermek- és Ifjúsági Osztály.

(7) A foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár irányí-
tása alá tartozik:

a) a szakállamtitkári titkárság;
b) a Foglalkoztatási Fõosztály, azon belül
ba) a Támogatások Osztálya,
bb) a Foglalkoztatási Programok Osztály,
bc) a Közmunkatanács titkársága (Osztály);
c) a Felnõttképzési és Szakképzési Fõosztály, azon

belül
ca) a Felnõttképzési Osztály,
cb) a Szakképzési Osztály;
d) az Alapkezelési Fõosztály.

(8) A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár
irányítása alá tartozik:

a) a szakállamtitkári titkárság, azon belül
aa) az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

(Osztály);
b) a Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Fõosztály,

azon belül
ba) a Munkaügyi Kapcsolatok Osztály,
bb) a Bérpolitikai Osztály;
c) a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Fõosztálya, azon

belül
ca) a Civil Kapcsolatok Osztály,
cb) a Nemzeti Civil Alapprogram miniszteri titkársága

(osztály),
cc) a Fogyasztóvédelmi Osztály.

(9) A koordinációs szakállamtitkár irányítása alá
tartozik:

a) a szakállamtitkári titkárság, azon belül
aa) az Intézményfelügyeleti Osztály;
b) az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály, azon

belül
ba) az Európai Uniós Osztály,
bb) a Bilaterális Kapcsolatok Osztály,
bc) az Utaztatási Osztály,
bd) a Nemzetközi Szervezetek Osztálya;
c) a Jogi Fõosztály, azon belül
ca) a Foglalkoztatási és Munkajogi Osztály,
cb) a Szociális Jogi Osztály,
cc) az Általános Jogi Osztály;

d) a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály, azon belül
da) a Koordinációs Osztály,
db) a Dokumentációs Osztály;
e) a Gazdasági Fõosztály, azon belül
ea) a Pénzügyi Osztály,
eb) a Gazdálkodási Számviteli Osztály,
ec) az Informatikai Osztály,
ed) a Fejezeti Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési

Osztály,
ee) a Fejezeti Felügyeleti Osztály,
ef) a Fejezeti Pénzügyi Osztály,
eg) a Fejezeti Számviteli Osztály,
f) a Humánpolitikai Fõosztály.

A szervezeti egységek feladatai
26. §

A szervezeti egység
a) részt vesz a társminisztériumok, illetve a más szerve-

zeti egységek által készített elõterjesztések véleményezé-
sében, közremûködik a közigazgatási egyeztetésben,

b) ellátja a feladatkörével összefüggõ gazdálkodási fel-
adatokat,

c) a feladatok eredményes végrehajtása érdekében más
szervezeti egységekkel együttmûködik,

d) több szervezeti egység feladatkörébe is tartozó
ügyekben az érdekeltekkel egyeztetni köteles, – az európai
uniós ügyek kivételével, amelyek tekintetében az Európai
Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és
az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló
1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott
eljárásrendet kell alkalmazni –; az egyeztetésért az a szer-
vezeti egység felelõs, amelynek a feladat elvégzése elsõd-
legesen a feladatkörébe tartozik,

e) intézi az ügykörét érintõ jogszabályok gyakorlati al-
kalmazásával kapcsolatos megkereséseket,

f) közremûködik a minisztérium átfogó stratégiai tervei-
nek kidolgozásában,

g) részt vesz az ágazati információs stratégia kidolgozá-
sában és megvalósításában, valamint a Magyar Informá-
ciós Társadalmi Stratégia rá vonatkozó részstratégiájának
megvalósításában,

h) információt nyújt a minisztérium belsõ és külsõ hon-
lapjainak szerkesztéséhez, valamint a sajtó- és tájékozta-
tási tevékenységhez,

i) ellátja a hatáskörébe tartozó statisztikai adatgyûjtés-
sel kapcsolatos feladatokat,

j) ellátja a jelen szabályzatban meghatározott intézmé-
nyek felügyeletét, az ott meghatározottak szerint,

k) közremûködik a társadalmi párbeszéd mûködtetésé-
ben, kapcsolatot tart az ágazati civil és szakmai szerveze-
tekkel,

l) a pályázatok elõkészítésére és elbírálására vonatkozó
szabályok szerint elõkészíti a más közigazgatási szerv ha-
táskörébe nem tartozó ágazati pályázatok szakmai dön-
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tés-elõkészítõ anyagait, javaslatot tesz a meghirdetett pá-
lyázatok alapján megkötni javasolt támogatási szerzõdé-
sek jóváhagyására, és gondoskodik a szerzõdések teljesí-
tésének ellenõrzésérõl,

m) folyamatos szakértõi szintû részvétellel közremûködik
az európai uniós tagállami mûködésbõl, illetve döntéshoza-
tali eljárásból fakadó feladatokban, a szervezeti egység fel-
adatkörébe utalt terület tekintetében, ennek keretében javas-
latot tesz a megfelelõ Európai Koordinációs Tárcaközi Bi-
zottság (a továbbiakban: EKTB) szakértõi csoport keretében
a magyar álláspont szakmai tartalmára, közremûködik annak
tárcaszintû, illetve kormányzati szintû kialakításában,

n) kijelölés alapján képviseli a tárca érdekeit a tagállami
mûködéssel összefüggésben létrehozott szakmai és tárca-
közi bizottságokban, a hazai, közösségi és nemzetközi bi-
zottságokban, munkacsoportokban, tanácsokban és egyéb
szervek munkájában,

o) közremûködik a nemzetközi szervezetek munkájá-
ban való részvétellel, a bilateriális és regionális kapcsola-
tok kiépítésével, fenntartásával és továbbfejlesztésével,
más országok érintett hatóságaival való kapcsolattartással
összefüggõ – minisztériumi, illetve kormányzati – felada-
tok ellátásában, különös tekintettel az adatszolgáltatások
szakmai tartalmának, illetve a képviselni szükséges ma-
gyar álláspont meghatározására,

p) a feladatkörével összefüggésben kidolgozza a szakte-
rületét érintõ részstratégiákat és fejlesztési irányokat, vala-
mint programokat,

q) közremûködik az uniós fejlesztési forrásokra vonat-
kozó tervezési, végrehajtási, monitorozási és értékelési
feladatokban.

II. cím
A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó

szervezeti egységek

A Miniszteri Kabinet
27. §

(1) A Miniszteri Kabinet a miniszter szakmai és politi-
kai munkáját közvetlenül segítõ szervezeti egység, amely-
nek vezetõje a kabinetfõnök.

(2) A Miniszteri Kabinet
a) közremûködik az ágazat politikai arculatának kiala-

kításában, a miniszter és az államtitkárok politikai dönté-
seinek, továbbá a kormányprogramhoz kapcsolódó mi-
niszteri program végrehajtásának elõkészítésében,

b) általános szakmapolitikai szempontból értékeli az
elõkészítés alatt álló jogszabályok koncepciótervezetét, és
javaslatot tesz a benne foglalt rendelkezésekkel összefüg-
gõ szakmai intézkedésekre, illetve parlamenti elfogadtatá-
sának elõsegítésével kapcsolatos teendõkre,

c) az e szabályzatban meghatározott esetek kivételével a
szakterületért felelõs szakállamtitkár útján megkeresett fõ-
osztályok közremûködésével intézi a miniszter személyes

levelezését, valamint elõkészíti a miniszter programjához
szükséges beszédek, elõadások anyagát,

d) napi munkakapcsolatot tart az államtitkárok és a
szakállamtitkárok titkárságával.

A miniszteri biztosok és titkárságaik
28. §

(1) A miniszteri biztosok ellátják a miniszter normatív
utasításában meghatározott feladat- és hatásköröket.

(2) A miniszteri biztos titkársága – a miniszteri biztos
feladat- és hatáskörébe utalt ügyek tekintetében, a minisz-
teri biztos munkáját segítve – ellátja az állami vezetõk tit-
kárságai által elvégzett feladatokat.

Az Ellenõrzési Osztály
29. §

Az Ellenõrzési Osztály feladatkörében:
a) vizsgálja és értékeli
aa) a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi el-

lenõrzési rendszerek kiépítésének, mûködésének jogsza-
bályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,

ab) a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek mû-
ködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredmé-
nyességét;

b) vizsgálja a rendelkezésre álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, vala-
mint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékelé-
seket készít a miniszter számára a minisztérium, valamint
a miniszter felügyelete alá tartozó szervek mûködése ered-
ményességének növelése, valamint a folyamatba épített,
elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési, és a belsõkontroll-
rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

d) ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati
tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése ér-
dekében;

e) nyomon követi az ellenõrzési jelentések, különösen
az Állami Számvevõszék ellenõrzési jelentése alapján
megtett intézkedéseket.

III. cím
A kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó

szervezeti egységek

A miniszteri titkárság (osztály)
30. §

(1) A miniszteri titkárság a Miniszteri Kabinet osztály
jogállású – a miniszter szakmai, adminisztratív munkáját
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segítõ – szervezeti egysége, amelynek vezetõje a titkárság-
vezetõ.

(2) A miniszteri titkárság
a) a miniszterhez érkezõ iratokat, beadványokat átnézi,

szignálásra elõkészíti,
b) szignálja az elõzetes miniszteri döntést nem igénylõ

iratokat a szervezeti egységet irányító vezetõre,
c) továbbítja a miniszter által meghatározott feladatok-

kal kapcsolatos iratokat, nyilvántartja a határidõket, szá-
mon kéri a feladatok végrehajtását,

d) szervezi a miniszter programját, közremûködik az ah-
hoz kapcsolódó anyagok elõkészítésében.

A sajtótitkárság (osztály)
31. §

A sajtótitkárság a Miniszteri Kabinet osztály jogállású
szervezeti egysége, amely

a) szervezi és összefogja a minisztérium nyomtatott és
elektronikus médián keresztül történõ tájékoztatási, kom-
munikációs és PR-tevékenységét,

b) koordinálja a miniszter irányítása és felügyelete alá
tartozó intézmények és a minisztérium szervezeti egysége-
inek sajtó- és kommunikációs munkáját,

c) elõkészíti és szervezi a miniszter, valamint a minisz-
térium vezetõinek és munkatársainak sajtószereplését,

d) gondoskodik a minisztérium sajtóközleményeinek
kiadásáról,

e) biztosítja a minisztérium vezetõinek a napi sajtó-
szemlét,

f) a szakállamtitkárokkal együttmûködve ellátja a mi-
nisztérium külsõ és belsõ honlapjaival kapcsolatos tarta-
lomszolgáltatási feladatokat, szerkeszti a minisztériumi
honlapokat.

IV. cím
Az államtitkárok közvetlen irányítása alá tartozó

szervezeti egységek

Az államtitkári titkárságok
32. §

(1) Az államtitkári titkárságok
a) szervezik és koordinálják az államtitkárok hivatalos

programjait,
b) döntés-elõkészítõ, szervezõ tevékenységet foly-

tatnak.

(2) Az általános jogkörû államtitkár titkársága – az
(1) bekezdésben foglaltakon túl – ellátja a lobbitevékeny-
ségrõl szóló 2006. évi XLIX. törvényben meghatározott
miniszteri feladatokat.

(3) Az általános jogkörû államtitkár titkársága – az
(1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl – közremûködik az ál-

talános jogkörû államtitkárnak – a külön utasításban meg-
határozott – a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti egyes
belsõ ellenõrzési feladatainak ellátásában.

1. alcím
Az általános jogkörû államtitkár közvetlen irányítása alá

tartozó szervezeti egységek

A Rehabilitációs Projektiroda (Osztály)
33. §

(1) Az általános jogkörû államtitkár titkárságának osz-
tályaként mûködõ Rehabilitációs Projektirodát (a továb-
biakban: Projektiroda) az általános jogkörû államtitkár irá-
nyítása alá tartozó, önálló kiadmányozási joggal rendelke-
zõ vezetõ beosztású köztisztviselõ vezeti.

(2) A Projektiroda felelõs a minisztériumnak a megvál-
tozott munkaképességûek és fogyatékosok ellátórendsze-
rei korszerûsítése fõ irányát képezõ rehabilitációs rendszer
szervezeti kereteinek, mûködési feltételeinek a kialakítá-
sával, továbbá mûködésének elindításával kapcsolatos fel-
adataiért.

(3) A Projektiroda szakmai tevékenységének irányítását
az általános jogkörû államtitkár az Országos Rehabilitá-
ciós és Szociális Szakértõi Intézet fõigazgatójának közre-
mûködésével látja el.

(4) A Projektiroda az (2) bekezdésében meghatározott
feladatok teljesítése érdekében felelõs

a) a képességvizsgálatok és az állapotfelmérés vizsgá-
lati lehetõségeinek felmérésének elõkészítéséért;

b) az egységes komplex rehabilitációs, rokkantsági és
fogyatékossági információs rendszer kialakításának elõ-
készítéséért;

c) a megváltozott munkaképességûek ellátórendszere
szereplõinek (szakértõk, ellátásszervezõk, megváltozott
munkaképességûek ellátásaiban részesülõk) oktatási, va-
lamint át- és továbbképzési rendszere kialakításának koor-
dinálásáért;

d) a rehabilitációs menedzserhálózat kialakításának ko-
ordinálásáért;

e) a megváltozott munkaképességûek átmeneti és tartós
foglalkoztatását biztosító célszervezetek fejlesztéséért;

f) a minisztérium egészségpolitikai kérdésekkel kapcso-
latos feladatainak a koordinálásáért;

g) a rehabilitációval kapcsolatos európai uniós projek-
tek összhangjának megteremtéséért.

(5) A Projektiroda a (4) bekezdésben meghatározott fel-
adatai ellátása során együttmûködik a feladatkörében érin-
tett szakállamtitkárokkal.

(6) A Projektiroda – az (2) és (4) bekezdésében megha-
tározott – feladatainak végrehajtását a Konzultatív Tanács
segíti, amelynek tagjai a minisztérium megváltozott mun-
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kaképesség kezelésével és a rehabilitációval foglalkozó
szervezeti egységeinek – a Fogyatékosságügyi és Rehabi-
litációs Fõosztálynak, a Foglalkoztatási Fõosztálynak, a
Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztályának, a
Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztálynak, va-
lamint a Tervezési és Fejlesztési Fõosztálynak – vezetõi, a
Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztály általános
fõosztályvezetõ-helyettese, valamint a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal fõigazgatója és szociálpolitikai ügyekért
felelõs fõigazgató-helyettese.

A Tervezési és Fejlesztési Fõosztály
34. §

(1) A Tervezési és Fejlesztési Fõosztály ellátja a minisz-
térium szakmai elemzési, tervezési, fejlesztési, moni-
toring- és stratégiai feladatait.

(2) A Tervezési és Fejlesztési Fõosztály osztály jogállá-
sú szervezeti egységeként mûködõ Társadalmi Befogadás
Irodája

a) a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzde-
lemmel kapcsolatos koordinációs, valamint a szociális és
esélyegyenlõségi területek tervezési és fejlesztési feladat-
körében

aa) ellátja a szociális védelemrõl és társadalmi összetar-
tozásról szóló nemzeti stratégiai jelentéssel kapcsolatos
feladatok koordinációját, szoros együttmûködésben az
Egészségügyi Minisztériummal, valamint az érintett tár-
cákkal és szakmai területekkel, és mûködteti a Társadalmi
Kirekesztés Elleni Bizottságot,

ab) részt vesz az uniós nyitott koordinációs együttmû-
ködésbõl származó további feladatok végrehajtásában,

ac) részt vesz az EU Szociális Védelmi Bizottság és a
Demográfiai Magas Szintû Munkacsoport munkájában,
közremûködik a Bizottság által tárgyalt anyagok feldolgo-
zásában, véleményezésében, továbbá szakértõi részvételt
biztosít az EU Szociális Védelmi Bizottsága Indikátor
Munkacsoportjában, valamint a társadalmi befogadással
kapcsolatos, több fõosztály illetékességét átfogó nemzet-
közi szakmai tevékenységekben,

ad) összefogja a társadalmi kohézióval és társadalmi
összetartozással kapcsolatos szakmapolitikai irányok és
fejlesztési koncepciók kidolgozását,

ae) közremûködik a szociális intézményi ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, hátrányos helyzetû rétegek társadalmi
kirekesztõdésének mérséklésével kapcsolatos fejlesztési
irányok és programok kialakításában,

af) koordinálja a szociális, gyermek, ifjúsági, esély-
egyenlõségi és civilügyi területeken a Strukturális Alapok
igénybevételére vonatkozó tervek, beavatkozások és prog-
ramok kidolgozását, közremûködik a végrehajtásuk kiala-
kításában, a monitorozási és értékelési munkában, a tárcán
belüli és a tárcaközi egyeztetésekben – az EU Tervezési
Irodával, a monitoringtitkársággal és az érintett szervezeti
egységekkel együttmûködve –,

ag) részt vesz a szociális és foglalkoztatási szolgáltatá-
sok összehangolt mûködésének kialakításában,

ah) részt vesz a fogyasztóvédelem, valamint a beteg-, az
ellátotti és gyermekjogok, valamint a civil társadalom és a
helyi közösségek erõsítését, érvényesítését segítõ fejlesz-
tések kidolgozásában az érintett szervezeti egységekkel
együttmûködésben,

b) a területfejlesztéshez kapcsolódó feladatkörében
ba) a szociális és esélyegyenlõségi témák tekintetében

koordinálja a minisztériumhoz tartozó területi szintû fej-
lesztések tervezését, felügyeli a Regionális Szociálpoliti-
kai Tervezési és Fejlesztési Hálózat mûködését,

bb) kezdeményezi a regionális szociálpolitikai stratégi-
ák kialakítását,

bc) részt vesz a regionális szakmai és érdekképviseleti
hálózatok munkájának összehangolásában, együttmûköd-
ve a szakállamtitkárságokkal,

c) elemzési, kutatás-koordinációs és információs fej-
lesztési feladatkörében

ca) a döntések elõkészítését segítõ, a döntések hatásait
vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató kutatásokat, fel-
méréseket, adatgyûjtéseket, elemzéseket kezdeményez és
koordinál,

cb) az érintett szakfõosztályokkal szoros együttmûkö-
désben koordinálja a szociális terület információs fejlesz-
téseit, valamint információs stratégiájának kidolgozását,
karbantartását, nyomon követését,

cc) összefogja és koordinálja a szociális terület statiszti-
kai, adatgyûjtési és információs rendszereinek mûködteté-
sét, elõmozdítja és koordinálja a szociálpolitika területén
az ügyviteli, ügyintézési folyamatok modernizációját,
elektronizálását, az elektronikus ügyviteli és ügyintézési
rendszerek kialakítását, valamint az információs társada-
lom esélyegyenlõségi politikája fejlesztését.

(3) A Tervezési és Fejlesztési Fõosztály osztály jogállá-
sú szervezeti egységeként mûködõ monitoringtitkárság
feladata a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó EU-
társfinanszírozású, valamint a minisztérium fejezeti keze-
lésû elõirányzataiból pályázati úton megvalósuló progra-
mok (a továbbiakban: programok) koordinációja, nyomon
követése, valamint a miniszter által meghatározott körben
egyes programok kezelése. E körben a monitoringtitkárság
feladata különösen

a) javaslat kidolgozása a programok általános eljárási
szabályaira, különös tekintettel

aa) a pályázati kiírások szerkezetére és kötelezõ ele-
meire,

ab) a programok végrehajtásában részt vevõ intézmé-
nyek által az intézkedések végrehajtása során alkalmazan-
dó eljárások kötelezõ elemeinek meghatározására;

b) a minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzatait keze-
lõ, valamint a miniszter által irányított vagy a minisztéri-
um tulajdonában lévõ közremûködõ és pályázatkezelõ
szervezetek (a továbbiakban: pályázatkezelõ szervezet) ál-
tal készítendõ, az egyes pályázati programok végrehajtásá-
ra vonatkozó stratégiai és éves munkatervek jóváhagyása;
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c) a minisztérium pályázati feladatainak összehangolá-
sa, különös tekintettel a pályázatok formai követelményei-
nek egységes meghatározására;

d) a közremûködõ szervezetek végrehajtási tevékenysé-
gének koordinációja;

e) a pályázati programok nyomon követése, ezzel össze-
függésben a pályázati programok eredményeirõl a szerve-
zeti egységek számára történõ tájékoztatás.

(4) A monitoringtitkárság jogosult
a) a minisztérium, illetve a strukturális alapok által fi-

nanszírozott intézkedésekrõl a végrehajtás bármelyik sza-
kaszában felvilágosítást kérni a pályázatkezelõ szerve-
zettõl,

b) a pályázatkezelõ szervezet folyamatos továbbfejlesz-
tésével összefüggésben az érintett szerveknél elkészült do-
kumentumokat megismerni.

(5) A monitoringtitkárságot titkárságvezetõ vezeti.

(6) A Tervezési és Fejlesztési Fõosztály EU Tervezési
Osztály tervezési és fejlesztési feladatai körében

a) koordinálja a strukturális alapok és közösségi kezde-
ményezések igénybevételére vonatkozó minisztériumi ter-
vek és intézkedések szakmai kidolgozását, végrehajtását
és monitorozását,

b) ellátja és koordinálja a minisztérium képviseletét az
európai uniós források tervezésében és végrehajtásában
érintett ágazatközi és tárcaközi bizottságokban,

c) közremûködik az Új Magyarország Fejlesztési Terv
kidolgozásában, az Európai Szociális Alappal és az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alappal összefüggõ tervezési
munkákban,

d) véleményezi az uniós források felhasználásával, vég-
rehajtási rendszerével kapcsolatos jogszabálytervezeteket
és más dokumentumokat,

e) ellátja a Lisszaboni Stratégia hazai végrehajtásával
kapcsolatos foglalkoztatáspolitikai stratégiák és jelentések
kidolgozásának tárcán belüli koordinációját, és részt vesz
az ezzel összefüggõ tárcaközi munkában,

f) részt vesz az Európai Bizottság ESZA Bizottságának
(ESF Committee) munkájában,

g) részt veszt az Európai Bizottság Foglalkoztatási Bi-
zottságának (Employment Committee) munkájában, köz-
remûködik a Foglalkoztatási Bizottság által tárgyalt anya-
gok feldolgozásában, véleményezésében, a magyar állás-
pont kialakításában.

(7) A Tervezési és Fejlesztési Fõosztály Stratégiai Osz-
tály az ágazati stratégia és közpolitika kialakítása körében

a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai straté-
giáját, koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat,

b) részt vesz a munkajogi és a foglalkoztatási jogszabá-
lyok átdolgozásában, valamint a szociális és a foglalkozta-
tási intézményrendszer összehangolásának megteremtésé-
re irányuló reformokkal kapcsolatos miniszteri feladatok
ellátásában,

c) koordinálja az élethosszig tartó tanulás stratégiájá-
nak kidolgozásával, a felnõttképzésre és szakképzésre vo-
natkozó reformok elkészítésével kapcsolatos munkákat,

d) foglalkoztatás- és szociálpolitikai szempontból véle-
ményezi a gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai és más doku-
mentumokat, információt nyújt ilyen koncepciók elkészí-
téséhez,

e) kidolgozza a minisztérium foglalkoztatáspolitikára
vonatkozó tervekbõl, prognózisokból, stratégiákból adódó
feladatait, céljait tartalmazó szakmai irányelveket, azok-
hoz elemzéseket, prognózisokat készít,

f) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal és a Foglalkoz-
tatási Fõosztály közremûködésével munkaerõ-piaci prog-
nózisokat készít, segíti az ágazati és a területi munkaerõ-
tervezést,

g) közremûködik az MPA stratégiai tervezésével össze-
függõ feladatok ellátásában, a decentralizáció kidolgozá-
sában,

h) koordinálja a szervezeti egységeknek a különbözõ
minisztériumi fejlesztési forrásokkal kapcsolatos szakmai
tervezési tevékenységét.

2. alcím
A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs

államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
szervezeti egységek

A Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság
(Osztály)

35. §

(1) A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fe-
lelõs államtitkár titkárságának osztályaként mûködõ Nem-
zeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóságot a szociál-
politikai és esélyegyenlõségi területért felelõs államtitkár
irányítása alá tartozó, önálló kiadmányozási joggal rendel-
kezõ vezetõ beosztású köztisztviselõ (igazgató) vezeti.

(2) A Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgató-
ság

a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) kidolgozza a kábítószer-fogyasztás visszaszorításá-

val kapcsolatos – más tárca és szervezeti egység feladatkö-
rébe nem tartozó – jogszabályok szakmai koncepcióját,

ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri
hatályosulásukat;

b) évente jelentést készíti a Kormány, valamint három-
évente az Országgyûlés számára a magyarországi kábító-
szerhelyzetrõl;

c) a költségvetés elõkészítése során részt vesz a kábító-
szer-fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos költségve-
tési elõirányzatok tervezésében, kidolgozza azok szakmai
tartalmát, és figyelemmel kíséri felhasználásukat;
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d) szakmai irányítási feladatkörében
da) kidolgozza a kábítószer-fogyasztás visszaszorításá-

val kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési kon-
cepciókat, cselekvési és szakmai programokat, valamint
modellkísérleti programokat mûködtet, továbbá figyelem-
mel kíséri azok végrehajtását,

db) közremûködik a kábítószer-probléma visszaszorítá-
sával összefüggõ kereslet- és kínálatcsökkentési, bûnmeg-
elõzési és egészségfejlesztési feladatok ellátásában,

dc) figyelemmel kíséri a kábítószer-probléma vissza-
szorítása érdekében készített nemzeti stratégiában foglalt
feladatok megvalósítását,

dd) koordinálja a kábítószer-fogyasztás visszaszorításá-
val összefüggõ, több ágazatot érintõ programok kialakítá-
sát és végrehajtását,

de) együttmûködik a Nemzeti Drogmegelõzési Inté-
zettel;

e) támogatási, fejlesztési feladatai körében
ea) gondoskodik a kábítószer-fogyasztás visszaszorítá-

sára, a kábítószerügyi koordinációra irányuló pályázatok
lebonyolításáról,

eb) kialakítja a kábítószer-fogyasztás kezelését elõsegí-
tõ nemzetközi források felhasználásának szakmai tartal-
mát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású programok
szakmai monitorozásában;

f) nemzetközi feladatkörében
fa) ellátja az EKTB 44. sz. kábítószerügyi szakértõi

munkacsoport irányítását, mûködtetését,
fb) elkészíti az ENSZ Kábítószer-ellenõrzési és Bûn-

megelõzési Hivatala számára megküldendõ jelentéseket,
fc) koordinálja a Nemzetközi Kábítószer-ellenõrzõ Tes-

tület számára megküldendõ jelentések elkészítését;
g) mûködteti a Kábítószerügyi Koordinációs Bizott-

ságot.

A parlamenti titkárság (osztály)
36. §

A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs
államtitkár titkárságának osztályaként mûködõ parlamenti
titkárság

a) elõkészíti, segíti a miniszter és az államtitkárok parla-
menti munkáját,

b) ellátja a minisztérium feladatkörébe tartozó törvény-
javaslatok, határozati javaslatok, jelentések benyújtásával,
tárgyalásával kapcsolatos szervezési feladatokat,

c) figyelemmel kíséri a minisztérium feladatkörét érintõ
képviselõi indítványokat, gondoskodik az azokkal kapcso-
latos szakértõi vélemények, kötelezõ nyilatkozatok elké-
szíttetésérõl,

d) gondoskodik a plenáris ülések minisztériumot érintõ
napirendi anyagainak elkészíttetésérõl,

e) gondoskodik a miniszter feladatkörét érintõ inter-
pellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, a napirend

elõtti és utáni felszólalásokra adandó válaszok elkészítte-
tésérõl,

f) koordinálja a képviselõk megkereséseire adandó vála-
szok tervezeteinek elkészítését,

g) koordinálja az Országgyûlés plenáris ülésein való mi-
nisztériumi képviseletet,

h) összehangolja és szervezi a minisztériumnak az Or-
szággyûléssel és bizottságaival, a képviselõkkel és a kép-
viselõcsoportokkal kapcsolatos tevékenységét,

i) tájékoztatót készít az Országgyûlés plenáris, bizottsá-
gi és albizottsági üléseirõl, közremûködik az üléseken el-
hangzott, a minisztériumot érintõ kérdések megválaszolá-
sában,

j) koordinálja a bizottságok, albizottságok ülésein való
minisztériumi képviseletet.

A Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály
37. §

(1) A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fe-
lelõs államtitkár titkárságának osztályaként mûködõ La-
kossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály tájékoztatási
feladatai körében

a) válaszol – a minisztérium által elõkészített jogszabá-
lyok, valamint a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó
területek tekintetében – a lakosság, illetve az õket segítõ
intézmények, szervezetek megkereséseire, panaszaira és
közérdekû bejelentéseire, továbbá a külön utasításban fog-
laltak szerinti ügyek tekintetében koordinálja a minisztéri-
umhoz beérkezõ lakossági megkeresésekre történõ válasz-
adást, e körben a megkeresésessel érintett szervezeti egy-
ségektõl, valamint központi hivataloktól szakmai állásfog-
lalást kér;

b) a szervezeti egységek közremûködésével tájékoztató
kiadványokat készít;

c) részt vesz a minisztériumi honlap szerkesztésében;
d) tájékoztatási tevékenységérõl negyedévente elemzõ

jelentést készít a felsõvezetõk számára;
e) összegyûjti a lakosságtól, az önkormányzatoktól és a

civil szervezetektõl érkezõ jogalkotási javaslatokat, és
ezeket eljuttatja a feladatkörrel rendelkezõ szervezeti egy-
séghez;

f) elemzi a lakosság tájékoztatását szolgáló módszere-
ket, és javaslatokat tesz azok hatékonyabbá tételére;

g) közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Hivatal,
valamint más tárcák lakossági tájékoztatási feladatokat el-
látó szervezeti egységeivel;

h) az ügyfélszolgálati irodában – külföldi munkaválla-
láshoz – hitelesíti a szakmai képzettséget igazoló középfo-
kú oktatási intézmények bizonyítványait.

(2) A Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály a
lakosság egyedi ügyekben történõ személyes tájékoztatása
érdekében ügyfélszolgálati irodát mûködtet.
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(3) A Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály a
közvéleményt érintõ minisztériumi döntésekrõl, illetve
ezek elõkészületeirõl tájékoztatást kap, illetve errõl tájé-
koztatást ad.

(4) A Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály
tanácsadási feladatkörében közvetlen segítséget nyújt az
állampolgárok panaszainak, ügyeinek intézéséhez, illetve
ismerteti más jogérvényesítési fórumok (más közigazgatá-
si szervek, bíróság stb.) igénybevételének lehetõségeit.

Idõsügyi Titkárság (osztály)
38. §

A szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs
államtitkár titkárságának osztályaként mûködõ Idõsügyi
Titkárság

a) ellátja a Kormány mellett mûködõ Idõsügyi Tanács
titkársági feladatait;

b) az idõskorúak társadalmi integrációjához, az aktív és
méltó idõskor gyakorlatának megvalósításához kapcsoló-
dó feladatai körében

ba) részt vesz az idõsbarát programok, modellkísérletek
kidolgozásában, megvalósításában,

bb) kapcsolatot tart az idõsek közösségeivel és érdek-
képviseleti szervezeteivel;

c) ellátja az Idõsbarát Önkormányzat díjjal kapcsolatos
pályáztatási, értékelési, szervezési feladatokat.

V. cím
A szakállamtitkári titkárságok

39. §

A szakállamtitkári titkárság
a) szervezi és koordinálja a szakállamtitkár hivatalos

programjait és kiküldetéseit,
b) a szakállamtitkár utasításai szerint összehívja a szak-

államtitkári értekezletet, nyilvántartja az értekezleteken
hozott döntéseket, és ellenõrzi azok végrehajtását,

c) döntés-elõkészítõ, szervezõ tevékenységet végez,
d) ellátja a szakállamtitkár mûködtetési felelõsségébe

utalt tanácsok titkársági és mûködtetési feladatait.

VI. cím
A szociálpolitikai szakállamtitkár irányítása alá tartozó

szervezeti egységek

A Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztály
40. §

(1) A Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztály
a) ellátja a minisztériumnak a pénzbeli és természetbeni

szociális, fogyatékosügyi és nyugdíjszerû ellátásokkal, a

családtámogatásokkal, a társadalombiztosítási nyugdíjak-
kal kapcsolatos, más közigazgatási szerv, illetve a minisz-
térium más hivatali szervének feladat- és hatáskörébe nem
tartozó feladatait,

b) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztállyal, valamint
a Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztályával együt-
tesen véleményezi a szociális és gyámhivatalok vezetõi-
nek kinevezésével és felmentésével kapcsolatos javaslato-
kat,

c) közremûködik a feladat- és hatáskörét érintõ statiszti-
kai rendszer mûködtetésében.

(2) A Pénzbeli Ellátási Osztály
a) a jogszabály-elõkészítéssel kapcsolatos feladatai kö-

rében
aa) kidolgozza a családtámogatási ellátásokat, valamint

az idõskorúak, fogyatékosok, a megváltozott munkaké-
pességûek, egészségkárosodottak, a tartósan munkanélkü-
liek jogszabály szerinti, illetve a szociálisan egyéb okból
rászorulók pénzbeli és természetbeni ellátását és az ezzel
kapcsolatos igazgatási tevékenységet érintõ, valamint a
szociális továbbképzéssel és a szakvizsgával kapcsolatos
jogszabályok szakmai koncepcióját,

ab) elkészíti a pénzbeli szociális ellátások emelésére
vonatkozó szakmai elõterjesztéseket,

ac) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri
hatályosulásukat;

b) a költségvetés elõkészítése során
ba) koordinálja a társadalombiztosítási igazgatási szer-

vek által folyósított, de a minisztériumi fejezet költségve-
tésében szereplõ ellátások pénzügyi tervének összeállítá-
sát, és figyelemmel kíséri az elõirányzatok felhasználását,

bb) részt vesz az ágazathoz tartozó szociális ellátások
fejezeti és ágazati elõirányzatára és finanszírozására vo-
natkozó költségvetési javaslatainak összeállításában;

c) a szociális szakmai irányítás keretében
ca) kidolgozza a családtámogatási ellátásokkal, vala-

mint az idõskorúak, fogyatékosok, a megváltozott munka-
képességûek, egészségkárosodottak, a tartósan munkanél-
küliek, illetve a szociálisan egyéb okból rászorulók pénz-
beli és természetbeni szociális ellátásával kapcsolatos
szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat, cse-
lekvési és szakmai programokat, modellkísérleti progra-
mokat mûködtet, valamint figyelemmel kíséri azok végre-
hajtását,

cb) részt vesz a családok életkörülményeit befolyásoló,
a gyermekek védelmével, valamint a fogyatékosok és
megváltozott munkaképességûek esélyeinek növelésével
kapcsolatos, a lakáshoz jutást elõsegítõ, valamint a jóléti
rendszereket érintõ kormányzati döntések elõkészítésé-
ben, a súlyos fogyatékosság minõsítési rendszerére vonat-
kozó javaslatok kidolgozásában;

d) a szociális képzéssel kapcsolatos feladatai körében
da) ellátja a szociális továbbképzési és szakvizsgarend-

szer fejlesztésével és irányításával kapcsolatos feladato-
kat,
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db) közremûködik a szociális szakképesítések szakmai
tartalmának kialakításában,

dc) mûködteti a szociális szakmacsoport szakértõi és
vizsgaelnöki rendszerét,

dd) ellátja a szociális szakképesítések tankönyveivel
kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott felada-
tokat.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Osztály
a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) kidolgozza a társadalombiztosítási nyugellátási tár-

gyú jogszabályok szakmai koncepcióját,
ab) elkészíti a nyugellátások emelésére, valamint a kor-

engedményes nyugdíjazásra vonatkozó szakmai elõter-
jesztéseket,

ac) közremûködik a járulékfizetéssel, a Nyugdíjbiztosí-
tási Alap költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatos
elõterjesztések elkészítésében,

ad) vizsgálja az aa)–ac) alpont szerinti jogszabályok
szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri
hatályosulásukat;

b) a miniszternek az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság irányításával és felügyeletével kapcsolatos
feladatkörében véleményezi, és miniszteri döntésre elõké-
szíti az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát, együttmûködik a Gazda-
sági Fõosztállyal a felügyeleti hatáskörbe tartozó elõirány-
zat-módosítások elõkészítésében;

c) a miniszter megbízásából közremûködik a Nyugdíj-
biztosítási Alap költségvetése tervezésében, figyelemmel
kíséri a költségvetés végrehajtását, és annak idõarányos
teljesülését, és a jogszabályban meghatározott keretek kö-
zött javaslatot tesz miniszteri intézkedésre;

d) a Gazdasági Fõosztály feladat- és hatáskörrel rendel-
kezõ osztályának bevonásával a vonatkozó jogszabályok-
ban foglaltakra tekintettel elkészíti a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezelésérõl a pénzügyminiszternek szóló tájékoz-
tatótervezetet;

e) elemzéseket, értékeléseket készít a társadalombizto-
sítási nyugellátások színvonaláról, a nyugellátások meg-
oszlásának, az ellátások vásárlóértékének alakulásáról;

f) európai uniós és nemzetközi feladatkörében
fa) részt vesz a nyugdíjrendszerek európai uniós nyílt

koordinációjával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásá-
ban,

fb) kidolgozza a szociális biztonsági egyezmények
nyugdíjbiztosítási ágazatot érintõ rendelkezéseit,

fc) ellátja a nyugdíjrendszerekkel kapcsolatos – uniós és
egyéb nemzetközi szervezetek, valamint az Európai Uniós
és Nemzetközi Fõosztály részérõl érkezõ – nemzetközi
megkeresésekkel kapcsolatos szakmai feladatokat,

fd) részt vesz a tárca fõfelelõsségi körébe tartozó EKTB
5. sz. Foglalkoztatás- és szociálpolitika és a 2. sz. Szemé-
lyek szabad áramlása, valamint a 24. sz. Szolgáltatások
szabad áramlása szakértõi munkacsoport munkájában.

A Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztálya
41. §

(1) A Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztálya
a) ellátja a minisztériumnak a családi és szociális szol-

gáltatásokkal kapcsolatos, más közigazgatási szerv, illetve
a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és ha-
táskörébe nem tartozó feladatait;

b) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
ba) kidolgozza a szociális szolgáltatásokat és a szociális

szolgáltatásokkal kapcsolatos igazgatási tevékenységet
érintõ jogszabályok szakmai koncepcióját,

bb) vizsgálja a ba) alpont szerinti jogszabályok szakmai
megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályo-
sulásukat;

c) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztállyal, valamint
a Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztállyal
együttesen véleményezi a szociális és gyámhivatalok ve-
zetõinek kinevezésével és felmentésével kapcsolatos ja-
vaslatokat;

d) a költségvetés elõkészítése során összeállítja a szo-
ciális szolgáltatások fejezeti, ágazati elõirányzatára és fi-
nanszírozására vonatkozó költségvetési javaslatot, kidol-
gozza az elõirányzatok szakmai tartalmát, figyelemmel
kíséri az elõirányzatok felhasználását;

e) közremûködik a feladat- és hatáskörét érintõ statiszti-
kai rendszer mûködtetésében;

f) koordinálja és fejleszti az aktív szociálpolitikai eszkö-
zöket, kiemelten a szociális földprogramot és a kistérségi
szociális felzárkóztató programot, valamint integrálja azo-
kat a szociális szolgáltatások rendszeréhez.

(2) Az Alapszolgáltatási Osztály
a) a szociális alapszolgáltatások rendszerének szakmai

irányítása keretében kidolgozza a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatos
szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat, cse-
lekvési és szakmai programokat, modellkísérleti progra-
mokat mûködtet, valamint figyelemmel kíséri azok végre-
hajtását;

b) a szociális ellátórendszer szakmai fejlesztése körében
ba) kidolgozza, mûködteti és monitorozza a szociális

kistérségi felzárkóztató programokat,
bb) ellátja a szociális célú önkormányzati címzett támo-

gatási pályázatokkal kapcsolatos döntés-elõkészítési fel-
adatokat.

(3) A Szakosított Ellátási Osztály
a) a szociális szakosított ellátások rendszerének szak-

mai irányítása keretében
aa) kidolgozza a személyes gondoskodást nyújtó szo-

ciális szakosított ellátásokkal és a szociális igazgatással
kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncep-
ciókat, cselekvési és szakmai programokat, modellkísér-
leti programokat mûködtet, valamint figyelemmel kíséri
azok végrehajtását,
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ab) meghatározza a szociális terület módszertani felada-
tait, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet bevonásával
irányítja és ellenõrzi a szociális módszertani intézmények
módszertani tevékenységét, szakmai feladattervét,

ac) elõkészíti a megyei, regionális, egyházi szociális
módszertani intézmények kijelölésével kapcsolatos mi-
niszteri döntéseket;

b) hatósági tevékenysége keretében gyakorolja a fel-
ügyeleti szerv jogait a Foglalkoztatási és Szociális Hiva-
talnak

ba) a szociális szolgáltatók és szociális intézmények en-
gedélyezésével és ellenõrzésével, valamint

bb) az egyházi és nem állami fenntartású szociális szol-
gáltatók és intézmények normatív állami támogatásával
kapcsolatos tevékenysége felett.

A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztály
42. §

(1) A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztály
a) ellátja a minisztériumnak a gyermek- és ifjúságvéde-

lemmel, valamint a gyámügyekkel kapcsolatos feladatait;
b) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
ba) kidolgozza a gyermekek védelmét, a gyermekjóléti

alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást és a gyámügyi
igazgatást érintõ jogszabályok szakmai koncepcióját,

bb) vizsgálja a ba) alpont szerinti jogszabályok szakmai
megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályo-
sulásukat;

c) a Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztállyal,
valamint a Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztályá-
val együttesen véleményezi a szociális és gyámhivatalok
vezetõinek kinevezésével és felmentésével kapcsolatos
javaslatokat;

d) a költségvetés elõkészítése során összeállítja a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi ellátások fejezeti, ágazati
elõirányzatára és finanszírozására vonatkozó költségveté-
si javaslatot, kidolgozza az elõirányzatok szakmai tartal-
mát, figyelemmel kíséri az elõirányzatok felhasználását;

e) a gyámhatóságok szakmai irányítójaként négyévente
legalább egy alkalommal ellenõrzi a szociális és gyámhi-
vatalok gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások-
kal kapcsolatos tevékenységét. Ennek részeként vizsgálja
a régióban mûködõ alapellátó és szakellátó intézmény-
rendszer és a gyámhatóságok szakmai munkáját;

f) részt vesz a közigazgatási hivatalokat irányító köz-
ponti államigazgatási szerv által koordinált átfogó megyei
felügyeleti vizsgálatokban, meghatározza az ellenõrzés
szakmai szempontjait;

g) a Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosz-
tállyal, valamint a Családi és Szociális Szolgáltatások Fõ-
osztályával együttmûködve meghatározza a szociális és
gyámhivatalok számára az éves ellenõrzési terv kiemelt te-
rületeit és értékeli a szociális és gyámhivatalok által készí-
tett éves beszámoló jelentéseket;

h) kidolgozza a gyermekek védelmével, a gyermekjóléti
alapellátással, a gyermekvédelmi szakellátással és a gyám-
ügyi igazgatással kapcsolatos szakmapolitikai irányokat,
fejlesztési koncepciókat, cselekvési és szakmai programo-
kat, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását;

i) közremûködik a feladat- és hatáskörét érintõ statiszti-
kai rendszer mûködtetésében.

(2) A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály
a) a gyermek- és ifjúságvédelem szakmai irányítása kö-

rében
aa) ellátja a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvé-

delmi szakellátások ágazati irányításával kapcsolatos napi
ügyeket, elõsegíti az egységes jogalkalmazást,

ab) értékeli az ágazat feladatait érintõ innovatív progra-
mokat, és szakmai segítséget nyújt megvalósításukhoz,

ac) meghatározza a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
terület módszertani feladatait, a Szociálpolitikai és Mun-
kaügyi Intézet bevonásával irányítja a módszertani intéz-
mények tevékenységét,

ad) elõkészíti a regionális és országos gyermekjóléti-
gyermekvédelmi módszertani intézmények kijelölésével
kapcsolatos miniszteri feladatokat;

b) a Gyermek- és Ifjúsági Osztállyal együttmûködve el-
készíti az ENSZ a gyermek jogairól szóló egyezményben
foglaltak megvalósulásáról szóló jelentést;

c) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások szak-
mai fejlesztése körében

ca) lebonyolítja a gyermekjóléti alapellátó és gyermek-
védelmi szakellátó rendszer átalakítását, fejlesztését támo-
gató pályázatokat,

cb) kialakítja a gyermekjóléti alapellátó és gyermekvé-
delmi szakellátó rendszer átalakítását, fejlesztését támo-
gató nemzetközi források felhasználásának szakmai tartal-
mát;

d) hatósági tevékenysége keretében gyakorolja a fel-
ügyeleti szerv jogait a Foglalkoztatási és Szociális Hiva-
talnak az egyházi és nem állami fenntartású gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények normatív ál-
lami támogatásával kapcsolatos tevékenysége felett;

e) irányítja a minisztérium fenntartásában mûködõ
gyermekvédelmi intézményeket, elõkészíti az intézmé-
nyekkel kapcsolatos fenntartói döntéseket;

f) ellátja az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Bi-
zottság szakmai irányításával, mûködésével kapcsolatos
ügyeket;

g) évente lebonyolítja – a Szociálpolitikai és Munka-
ügyi Intézettel együttmûködve – az Országos Gyermekvé-
delmi Szakértõi Névjegyzékbe történõ pályázati eljárást;

h) részt vesz az ellátórendszerrel összefüggõ európai
uniós feladatok ellátásában.

(3) A Gyámügyi Osztály
a) a gyámhatóságok szakmai irányítójaként négyévente

legalább egy alkalommal ellenõrzi a megyei, fõvárosi szo-
ciális és gyámhivatalok gyámügyi tevékenységét;
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b) hatósági tevékenysége keretében
ba) gyakorolja a felügyeleti szerv jogait a szociális és

gyámhivatalok felett,
bb) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a mûködési

engedélyezési ügyekben,
bc) elsõfokú hatáskört gyakorol az örökbefogadást elõ-

segítõ magánszervezetek tevékenységének mûködési en-
gedélyezésében;

c) mûködteti az országos örökbefogadási nyilvántartást,
és ellátja az ebbõl eredõ feladatokat;

d) intézkedik a külföldön kísérõ nélkül tartózkodó ma-
gyar állampolgárságú gyermekek érdekében;

e) ellátja a nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ központi
hatósági feladatokat, illetve eljár a nemzetközi gyermek-
védelmi és gyámsági ügyekben;

f) együttmûködik a gyermekvédelmi ügyekkel foglal-
kozó nemzetközi szervezetekkel.

VII. cím
Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár

irányítása alá tartozó szervezeti egységek

A Roma Integrációs Fõosztály
43. §

(1) A Roma Integrációs Fõosztály ellátja a roma népes-
ség társadalmi integrációjával, esélyegyenlõségük elõ-
mozdításával kapcsolatos, a minisztérium feladat- és ha-
táskörébe tartozó feladatokat.

(2) A Roma Integrációs Fõosztály
a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) részt vesz a romák társadalmi integrációját, esély-

egyenlõségük megteremtését érintõ jogszabályok (külö-
nös tekintettel a Roma Integráció Évtizede Program cse-
lekvési tervére) szakmai koncepciójának kidolgozásában,

ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri ha-
tályosulásukat;

b) a költségvetés elõkészítése során részt vesz a roma
integrációs célú költségvetési elõirányzatok tervezésében;

c) tervezési, stratégiai feladatai körében
ca) elõkészíti a romák társadalmi integrációját elõsegítõ

szakmapolitikai irányokat, koncepciókat, programokat,
valamint elõkészíti az ezzel kapcsolatos stratégiai döntése-
ket, javaslatokat, koncepciókat, cselekvési és szakmai
programokat,

cb) szakmapolitikai intézkedéseket kezdeményez a ro-
mák társadalmi integrációjának elõsegítése érdekében, kü-
lönösen a jogegyenlõség, az életminõség javítása, az okta-
tás-képzés, a foglalkoztatás, az identitás erõsítése és a
társadalmi kommunikáció területén,

cc) koordinálja a romák társadalmi integrációját elõse-
gítõ programok kialakítását és végrehajtását;

d) támogatási, fejlesztési feladatai körében
da) lebonyolítja a roma népesség társadalmi integráció-

ját elõsegítõ pályázatokat,
db) összehangolja a romák társadalmi integrációját érin-

tõ modellértékû fejlesztési programokat, mûködteti a tele-
peken, telepszerû lakókörnyezetben élõk életminõségét
javító programokat,

dc) kezeli a Roma Kulturális Alapot, valamint a Roma
Koordinációs és Intervenciós Keretet,

dd) kialakítja a roma népesség társadalmi integrációját
elõsegítõ nemzetközi források felhasználásának szakmai
tartalmát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású progra-
mok szakmai monitorozásában;

e) mûködteti a Roma Integrációs Tanácsot.

A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály
44. §

(1) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály a
jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében

a) kidolgozza a fogyatékos emberek jogait érintõ – más
szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó – jogszabá-
lyok szakmai koncepcióját,

b) közremûködik a fogyatékos emberek integrációját és
rehabilitációját elõsegítõ pénzbeli ellátásokra és termé-
szetbeni szolgáltatásokra, valamint a rokkantsági nyugdíj-
rendszer átalakítására vonatkozó jogszabályok szakmai
koncepciójának kidolgozásában,

c) vizsgálja az aa)–ab) alpont szerinti jogszabályok
szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri
hatályosulásukat.

(2) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály
részt vesz a költségvetés elõkészítése során a minisztériu-
mi fenntartású szociális intézmények, az Országos Fogya-
tékosügyi Program, az egyenlõ esélyû hozzáférés és az or-
szágos érdek-képviseleti szervek támogatásának tervezé-
sében, figyelemmel kíséri az elõirányzatok felhasználását,
továbbá ellátja az MPA rehabilitációs alaprészével kap-
csolatos minisztériumi tervezési, szervezési, szabályozási
és beszámolási feladatokat.

(3) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály
ellátja az Országos Fogyatékosügyi Program és Intézkedé-
si terv elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
szakmai és koordinációs feladatokat, valamint irányítja,
koordinálja és ellenõrzi a jelnyelvi tolmács szolgáltatást.

(4) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály
irányítja, koordinálja és szervezi az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat foglalkozási rehabilitációs tevékenységét, vala-
mint részt vesz a megváltozott munkaképességû szemé-
lyekkel és munkaadókkal (foglalkoztatókkal) kapcsolatos
ESZA-programok kidolgozásában.

(5) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály
elõkészíti a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért
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Közalapítvány alapítói döntéseit, és ellenõrzi azok végre-
hajtását.

(6) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály
közremûködik a minisztérium fenntartásában mûködõ, fo-
gyatékos személyeket ellátó szociális intézmények szak-
mai irányításában, elõkészíti az intézményekkel kapcsola-
tos fenntartói döntéseket, összehangolja a minisztérium
különbözõ szervezeti egységeinek a fenti szervezetek irá-
nyításával összefüggõ feladatait.

(7) A Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály a
nemzetközi kapcsolatok területén biztosítja a fogyatékos-
ságügyi politikával foglalkozó ENSZ-, ET- és EU-bizott-
ságokban a képviseletet, valamint irányítja a fogyatékos-
ságügyi nemzetközi dokumentumokból származó felada-
tok végrehajtását.

Az Esélyegyenlõségi Fõosztály
45. §

(1) Az Esélyegyenlõségi Fõosztály ellátja az esély-
egyenlõség elõmozdítását szolgáló programokkal, az ifjú-
sággal, valamint a nemek közötti társadalmi egyenlõség
biztosításával kapcsolatos azon feladatokat, amelyek nem
tartoznak más közigazgatási szerv, vagy a minisztérium
más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe.

(2) Az Esélyegyenlõségi Programiroda Osztály
a) ellátja az esélyegyenlõségi programokkal kapcsola-

tos – más közigazgatási szerv, illetve a minisztérium más
szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem tarto-
zó – nemzetközi forrásszerzési és forráskezelési tevékeny-
séget;

b) mûködteti az érintett fõosztályokkal együttmûködve
ba) az Élhetõbb Faluért Programot,
bb) a Biztos Kezdet Programot,
bc) a Közösségi Kezdeményezés Programot,
bd) a Cserehát Modellprogramot,
be) az Országos Esélyegyenlõségi Hálózatot.

(3) A Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége Osztály
a) a nemek közötti egyenlõség megvalósításához kap-

csolódó koordinatív, tervezési és stratégiai feladatai köré-
ben

aa) kidolgozza a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségét
célzó politika alapjául szolgáló Nemzeti Cselekvési Prog-
ram stratégiai dokumentumot, a vonatkozó szakmapoliti-
kai fejlesztési koncepciókat, cselekvési és szakmai progra-
mokat, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

ab) koordinálja a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségét
célzó, több ágazatot, szakterületet érintõ programok és
koncepciók kialakítását és végrehajtását;

b) támogatási, fejlesztési feladatai körében
ba) lebonyolítja a nemek társadalmi egyenlõségét elõse-

gítõ pályázatokat,
bb) kialakítja a nemek társadalmi egyenlõségét elõsegí-

tõ nemzetközi források felhasználásának szakmai tartal-

mát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású programok
szakmai monitorozásában;

c) nemzetközi feladatai körében
ca) rendszeres idõközönként jelentést készít az ENSZ

CEDAW Egyezményében és annak Ajánlásaiban foglal-
tak teljesítésérõl, valamint az ENSZ nõkrõl szóló IV. vi-
lágkonferencia célkitûzéseinek megvalósulásáról,

cb) közremûködik az ENSZ CEDAW Egyezményben
foglaltakkal összefüggésben a magyar államot érintõ pa-
naszos ügyek megoldásában;

d) mûködteti a Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége
Tanácsot;

e) statisztikai tevékenysége keretében részt vesz a ne-
mek társadalmi egyenlõségére vonatkozó statisztikai adat-
szolgáltatási rendszer kidolgozásában;

f) ellátja az emberkereskedelem, prostitúció megelõzé-
sével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokat;

g) közremûködik az EU-s tagságból adódó gender
ügyekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

h) mûködteteti a családon belüli erõszak elleni fellépés
intézményrendszerét.

(4) A Gyermek- és Ifjúsági Osztály
a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) kidolgozza a gyermek- és ifjúságpolitikát érintõ

jogszabályok szakmai koncepcióját,
ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-

mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri ha-
tályosulásukat;

b) a költségvetés elõkészítése során részt vesz a gyer-
mek- és ifjúságpolitikai költségvetési elõirányzatok terve-
zésében, kidolgozza azok szakmai tartalmát, és figyelem-
mel kíséri felhasználásukat;

c) ellátja az EKTB 14. sz. Ifjúságpolitika és sportügyek
szakértõi munkacsoport irányítását, mûködtetését;

d) szakmai irányítási feladatkörében
da) kidolgozza a gyermek- és ifjúságpolitikával, a gyer-

mekek és fiatalok iskolán kívüli szabadidejének eltöltésé-
vel, a helyi önkormányzatok, illetve a kistérségek gyer-
mek- és ifjúsági feladatellátásával, az ifjúsági turizmussal,
az ifjúsági célú közösségi terekkel, a játékkultúrával kap-
csolatos szakmapolitikai irányokat,

db) koordinálja a több ágazatot érintõ gyermek- és ifjú-
ságpolitikai programok kialakítását és végrehajtását,

dc) ellátja az ágazati ifjúsági képzéssel kapcsolatos fel-
adatokat,

dd) a Kormány nevében ellátja a gyermek jogairól szó-
ló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1991. évi LXIV. törvényben foglaltak
végrehajtásának összehangolásával és ellenõrzésével kap-
csolatos feladatokat, elkészíti az Egyezményben foglaltak
érvényesülésérõl szóló jelentéseket,

de) koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttmû-
ködés rendszerét, az érintett miniszterekkel együttmûköd-
ve kidolgozza a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló progra-
mokat;
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e) ellátja a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram mûködte-
tésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat, elõkészíti a
miniszternek és a szakállamtitkárnak az Alapprogrammal
kapcsolatos döntéseit;

f) támogatási, fejlesztési feladatkörében
fa) kidolgozza a gyermek- és ifjúsági célú pályázatok

szakmai és szakértõi rendszerét,
fb) ellátja a Magyar Ifjúsági Konferencia mûködésével

kapcsolatos adminisztratív és szakmai elõkészítési felada-
tokat.

VIII. cím
A foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár
irányítása alá tartozó szervezeti egységek

A Foglalkoztatási Fõosztály
46. §

(1) A Foglalkoztatási Fõosztály ellátja a foglalkoztatás-
politikai programokkal, foglalkoztatási támogatásokkal
kapcsolatos azon feladatokat, amelyek nem tartoznak más
közigazgatási szerv, vagy a minisztérium más szervezeti
egységének feladat- és hatáskörébe.

(2) A Támogatások Osztály
a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) kidolgozza a prémiumévek programhoz és a külön-

leges foglalkoztatási állományhoz, a munkanélküli ellátá-
sokhoz, a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokhoz, a
munkaerõ-kölcsönzéshez, a külföldiek magyarországi
foglalkoztatásához, a munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz, a
munkaügyi központok rehabilitációs eljárásához, valamint
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglal-
koztatásához kapcsolódó jogszabályok szakmai koncep-
cióját,

ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri
hatályosulásukat;

b) figyelemmel kíséri az aktív és passzív eszközök mû-
ködését, és javaslatot tesz a szabályozás tartalmára, illetõ-
leg annak módosítására;

c) pályázati eljárás keretében mûködteti a fejezeti keze-
lési elõirányzatból mûködtetett rehabilitációs foglalkozta-
tást elõsegítõ költségtámogatásokat;

d) koordinálja a rehabilitációs bértámogatáshoz kapcso-
lódó feladatokat;

e) irányítja és szervezi a családi és munkavállalói szere-
pek összehangolását elõsegítõ központi programokat, mû-
ködteti az ezzel kapcsolatos pályázati rendszereket;

f) célzott programokkal elõsegíti a közszféra létszám-
mozgással érintett munkavállalóinak a munkaerõpiacra
történõ visszakerülését;

g) közremûködik az Országos Foglalkoztatási Közala-
pítvány tevékenységének felügyeletéhez kapcsolódó fel-
adatok ellátásában;

h) ellátja az OÉT Munkaerõ-piaci Bizottsága (MPB)
mûködtetésével kapcsolatos feladatokat;

i) ellátja a MAT elé kerülõ, a munkaügyi központok ál-
tal kezdeményezett programok szakmai felügyeletét, elõ-
terjesztést készít a területet érintõ feladatok végrehajtásá-
hoz szükséges források biztosítására,

j) információkat gyûjt az MPA-ból finanszírozott mun-
kapiaci támogatásokról és programokról, figyelemmel kí-
séri a megyei hatáskörben indított munkaerõ-piaci progra-
mokat;

k) részt vesz az MPA foglalkoztatási alaprész központi
és decentralizált kerete arányának meghatározásában, a
decentralizálás elveinek kidolgozásában, valamint javas-
latot tesz a központi keret felhasználására;

l) közremûködik a munkaerõ-piaci prognózisok készíté-
sében.

(3) A Foglalkoztatási Programok Osztálya
a) kidolgozza a feladatkörébe utalt munkaerõ-piaci

programokat, irányítja és felügyeli megvalósításukat;
b) figyelemmel kíséri a csoportos létszámcsökkentések-

re és a munkaerõigényekre vonatkozó információkat, azo-
kat folyamatosan elemzi, értékeli, együttmûködési megál-
lapodásokat készít elõ a csoportos létszámcsökkentésben
érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének elõsegí-
tésére;

c) a minisztériumhoz tartozó intézmények, az érintett
tárcák és a helyi szervezetek bevonásával intézkedéseket
tesz, munkaerõ-piaci programokat dolgoz ki a foglalkozta-
tási válsághelyzetek elkerülésére, valamint az elbocsátá-
sok foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatásának enyhíté-
sére;

d) a nagyobb elbocsátásokkal sújtott térségek szerveze-
tei és az érintett minisztériumok bevonásával gazdasági
szerkezetváltást, vállalkozásfejlesztést célzó programok,
intézkedések kidolgozását kezdeményezi, közremûködik
a gazdasági szerkezetváltással, az ipari parkokkal, a vállal-
kozási övezetekkel kapcsolatos, a minisztériumot érintõ
feladatok ellátásában, mûködteti a munkahelyteremtõ,
munkahelymegõrzõ, valamint a szerkezetátalakítást és a
válságkezelést célzó támogatási programokat;

e) felelõs az aktív foglalkoztatás célok támogatása feje-
zeti kezelésû elõirányzat (AFC) mûködtetéséért;

f) elõkészíti az egyedi kormánydöntés alapján nyújtható
támogatásokról szóló elõterjesztéseket;

g) közremûködik a területfejlesztéssel kapcsolatos, mi-
nisztériumot érintõ ügyekben;

h) ellátja
ha) a MAT mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,
hb) a MAT ügyrendjének és éves költségvetésének, ha-

zai és nemzetközi szakmai programjainak elõkészítését,
hc) a MAT megalakulásával, tagjainak kinevezésével,

illetõleg visszahívásával kapcsolatos feladatokat,
hd) a MAT részére elõterjesztéseket készítõ szerveze-

tekkel, személyekkel való koordinációt,
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he) a MAT üléseinek elõkészítését, összehívását, a kor-
mányzati oldal munkájának koordinációjával összefüggõ
teendõket,

hf) a MAT-ülések titkársági feladatait,
hg) a MAT éves munkájáról szóló és az OÉT részére be-

nyújtandó beszámolók elkészítését, összeállítását és
elõterjesztését;

i) kapcsolatot tart a megyei munkaügyi tanácsok titká-
raival;

j) elõkészíti a munkaügyi tanács tagjait kijelölõ, illetve
választó szervezetek közötti vita esetén a MAT hatásköré-
be tartozó döntéseket.

A Közmunkatanács titkársága (osztály)
47. §

(1) A Foglalkoztatási Fõosztály osztály jogállású szer-
vezeti egységeként mûködõ Közmunkatanács titkárságát a
Foglalkoztatási Fõosztály vezetõjének irányítása alá tarto-
zó, önálló kiadmányozási joggal rendelkezõ fõosztályve-
zetõ-helyettesi besorolású titkárságvezetõ vezeti.

(2) A Közmunkatanács mûködésével kapcsolatos titkár-
sági feladatokat a Közmunkatanács titkársága látja el.

(3) A titkárság munkatársai tekintetében a munkáltatói
jogokat az 1. sz. mellékletben meghatározottaktól eltérõen
– a kinevezés és annak módosítása, valamint a felmentés
kivételével – a Közmunkatanács elnöke gyakorolja. A ki-
nevezési és felmentési jogot, továbbá a kinevezés módosí-
tásának jogát a Közmunkatanács elnöke a miniszter egyet-
értésével gyakorolja.

A Felnõttképzési és Szakképzési Fõosztály
48. §

(1) A Felnõttképzési és Szakképzési Fõosztály ellátja a
minisztériumnak a felnõttképzéssel és a szakképzéssel
összefüggõ feladatait.

(2) A Felnõttképzési Osztály
a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) kidolgozza a felnõttképzéshez és annak finanszíro-

zásához kapcsolódó jogszabályok szakmai koncepcióját,
ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-

mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri ér-
vényesülésüket;

b) elõkészíti a felnõttképzés fejlesztésével kapcsolatos
koncepciókat, stratégiákat;

c) közremûködik az egész életen át tartó tanulás straté-
giájának kidolgozásában és a foglalkoztatáspolitikával
kapcsolatos koncepciók elkészítésében;

d) közremûködik a hátrányos helyzetû emberek munka-
erõpiacra történõ belépését, a legalkalmasabb egyéni cse-
lekvési, képzési pályák kiválasztását szolgáló eljárások és
integrált tanácsadói, valamint a pálya- és a karrier-tanács-
adó rendszerek létrehozásának elõmozdításában;

e) ellátja a nyitott tanulás, az e-learning és a távoktatás
felnõttképzésben való alkalmazásával kapcsolatos felada-
tokat;

f) közremûködik a távmunkával kapcsolatos feladatok
ellátásában, és mûködteti a távmunka elterjesztését célzó
támogatási programokat;

g) összehangolja a felnõttképzés, az egész életen át tartó
tanulás indikátorrendszereit és a statisztikai mérési rend-
szereket;

h) ellátja a felnõttképzés normatív támogatás igénylésé-
nek regisztrálásával, nyújtásával, felhasználásával és el-
lenõrzésével kapcsolatos feladatokat, elemzéseket készít a
felhasználásról;

i) elemzést készít a szakképzési hozzájárulás saját mun-
kavállalók képzésére fordítható hányadának felhasználá-
sáról;

j) felelõs a felnõttképzési szakértõk országos névjegy-
zékének karbantartásáért, szervezi a szakértõi pályázatok
elbírálását;

k) felelõs a foglalkoztatást elõsegítõ képzések költség-
normáinak kialakításáért;

l) ellátja az OÉT Szakképzési Bizottságának titkársági
feladatait;

m) irányítja és koordinálja az akkreditációval, valamint
a szak- és felnõttképzési minõségbiztosítással kapcsolatos
feladatokat. Külön jogszabályban meghatározottak szerint
ellátja a Felnõttképzési Akkreditáló Testületben (a továb-
biakban: FAT) a minisztérium képviseletét, továbbá a
FAT által hozott határozatok elleni fellebbezések elõké-
szítését és elbírálását, valamint – a miniszter megbízásá-
ból – e körben a jogi képviseletet;

n) ellátja a szak- és felnõttképzés nemzetközi szakmai
kapcsolataiból fakadó koordinációs feladatokat, a felnõtt-
képzés területén a nemzetközi vonatkozású szakmai
anyagok elõkészítését.

(3) A Szakképzési Osztály
a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) kidolgozza a szakképzéshez és annak finanszírozá-

sához kapcsolódó jogszabályok – ideértve a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei
szakképzést érintõ részeire vonatkozó – szakmai koncep-
cióját,

ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri
érvényesülésüket;

b) szervezi a szakképzést érintõ döntések, jogszabályok
megalapozásához szükséges elemzéseket, értékeléseket,
hatásvizsgálatokat;

c) az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ)
alapján a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
tekintetében gondoskodik a szakmai és vizsgakövetelmé-
nyek kiadásáról, központi programjaik (tantervek) jóváha-
gyásáról, használatuk engedélyezésérõl;

d) ellátja a szakmai vizsgáztatás mûködtetésével kap-
csolatos minisztériumi feladatokat, gondozza, és kiadásra
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elõkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó vizsgaelnöki
jegyzéket és szakértõi névjegyzéket;

e) koordinálja az OKJ folyamatos fejlesztését és korsze-
rûsítését;

f) gondoskodik az OKJ-ben meghatározott szakképesí-
tésekhez szükséges bizonyítványok és nyomtatványok
elõállításához és forgalmazásához szükséges minisztériu-
mi engedélyek elõkészítésérõl;

g) a miniszter felügyeleti körébe tartozó OKJ-s szakké-
pesítések tekintetében közremûködik a szakképesítésért
felelõs miniszter feladatainak ellátásában;

h) közremûködik a felsõfokú szakképzés szabályozási
feladatainak ellátásában;

i) az OKJ fejlesztésével összefüggõ elõterjesztéseket
készít;

j) közremûködik a szakmai érdekegyeztetési feladatok
ellátásában;

k) javaslatot készít a szakképzõ iskolák fenntartóit érin-
tõ normatív támogatások jogcímeire és mértékére, vala-
mint a szakképzési hozzájárulás és a képzési alaprész for-
rás- és felhasználási rendszerének fejlesztésére, kidolgoz-
za és folyamatosan fejleszti a képzési alaprész stratégiai
programját;

l) befogadja, ellenõrzi és folyamatosan figyelemmel kí-
séri az MPA képzési alaprész felhasználásával kapcsolatos
javaslatokat;

m) javaslatot készít a képzési alaprész központi és de-
centralizált keretre történõ felosztásáról, a központi és de-
centralizált keret elosztásáról, valamint a támogatások
odaítélésérõl szóló miniszteri döntésre;

n) irányelveket dolgoz ki a központi és a decentralizált
keret odaítélésérõl, segíti a regionális fejlesztési és képzési
bizottságok döntés-elõkészítõ munkáját;

o) kialakítja a beruházásösztönzõ felnõttképzési támo-
gatási rendszert, ennek keretében

oa) a Kormány megbízása alapján tárgyalásokat folytat
a befektetõkkel, társtárcákkal,

ob) elõkészíti a Kormány és a kedvezményezett vállal-
kozások közötti megállapodást, felügyeli annak végrehaj-
tását,

oc) a megállapodás alapján tárgyalást folytat a beruház-
ni kívánó céggel a támogatási kérelem részletes tartalmá-
ról, majd befogadja a támogatási kérelmet, s ellenõrzi a do-
kumentum tartalmát, vizsgálja a megfelelõségét,

od) a miniszter támogató döntését követõen elõkészíti a
támogatási megállapodást,

oe) befogadja a beruházó cég által lebonyolított képzé-
sekrõl szóló költségelszámolást, a szerzõdésszerû teljesí-
tés igazolását, valamint ellenõrzi azok megfelelõségét,

of) intézkedik az igazolt támogatási eszköz folyósítá-
sáról;

p) elemzést készít a szakképzési hozzájárulás saját mun-
kavállalók képzésére fordítható hányadának felhasználá-
sáról;

q) ellátja a képzési alaprész felhasználásával, célba jut-
tatásával, ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat, elemzé-

seket készít a felhasználásról, felügyeli a szakképzési és
felnõttképzési támogatások pályázati rendszerét;

r) ellátja a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Ta-
nács titkársági feladatait;

s) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet te-
kintetében elõkészíti a miniszter felügyeleti jogok gyakor-
lásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait, elõkészíti
az Apertus Közalapítvánnyal, a miniszternek az alapítói
jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit;

t) kapcsolatot tart a szakképesítésért felelõs minisztériu-
mokkal, a szakképzést folytató intézményeket fenntartó
önkormányzatokkal, a szakképzést folytató intézmények-
kel, gazdasági kamarákkal, együttmûködik a közoktatási
és felsõoktatási szakterülettel, az OKÉV regionális igazga-
tóságaival, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok-
ba tagot delegáló OÉT, a gazdasági kamarák és a tagok
jelölésében feladatot ellátó más intézmények képviselõi-
vel;

u) elõkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó szakmai
tankönyvek jóváhagyásával kapcsolatos másodfokú dön-
téseket, a tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeként
koordinálja és elõkészíti a szakképesítések szakmai tan-
könyveinél alkalmazandó legmagasabb ár meghatározá-
sára vonatkozó döntést;

v) ellátja a szakmai tanulmányi versenyek szervezésével
összefüggõ minisztériumi feladatokat, felkérés esetén se-
gíti a határon túli magyarság szakképzésének tervezését;

w) javaslatot tesz a statisztikai rendszer folyamatos kor-
szerûsítésére, az EU és a hazai programok nyomon követé-
séhez szükséges indikátorrendszer igényeinek figyelem-
bevételével, elemzi a szakképzési intézményrendszer
igénybevételének és feltételrendszere alakulásának hely-
zetét;

x) közremûködik a minisztérium szakképzés-fejlesztés-
politikai feladatainak ellátásában, a kutatást-fejlesztést
szolgáló tárcaprogramok, stratégiák kidolgozásában, el-
végzi a források tervezését, kidolgozza a szakképzés-fej-
lesztési stratégiákat, ellátja a szakiskolai fejlesztési prog-
ram szakmai irányítási feladatait, a pályaorientációval
összefüggõ feladatokat;

y) javaslatokat dolgoz ki a szakmai tanár-továbbképzési
és gyakorlati oktató képzési és továbbképzési feladatokra
és annak ellátására, részt vesz a Leonardo da Vinci prog-
ram döntés-elõkészítõ folyamatában;

z) a miniszter felügyeleti körébe tartozó szakképesíté-
sek tekintetében irányítja a szakképesítések fejlesztését.

Az Alapkezelési Fõosztály
49. §

(1) Az Alapkezelési Fõosztály általános feladatkörébe
tartozik az MPA mûködtetésének elvi irányítása, továbbá
az MPA-val kapcsolatos gazdasági feladatok (tervezés,
pénzügyi ellenjegyzés, pénzügyi, számviteli feladatok el-
látása, beszámolók készítése, adatszolgáltatások teljesíté-
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se, felügyeleti irányítás), valamint jogszabály-alkotási fel-
adatok ellátása. Az Alapkezelési Fõosztály feladatát képe-
zi továbbá a minisztérium rendelkezésére álló pénzügyi
források összehangolásához szükséges információs rend-
szer kialakítása és mûködtetése, valamint a felhasználások
koordinálása.

(2) Az Alapkezelési Fõosztály
a) irányítja az MPA-val kapcsolatos minisztériumi dön-

tések elõkészítését és végrehajtását,
b) ellátja az MPA hosszú távú költségvetési tervezésé-

vel összefüggõ feladatokat, és részt vesz az azzal össze-
függõ kormányzati szintû koordinációs feladatok ellátásá-
ban,

c) elkészíti az MPA kincstári és elemi éves költségve-
tését,

d) a szakmai fõosztályok és a területi MPA-egységek
(munkaügyi központok, FH, OMAI) bevonásával negyed-
évente elkészíti az MPA negyedéves – szükség esetén
annak korrigált negyedéves – elõirányzat-felhasználási
tervét,

e) kidolgozza az MPA foglalkoztatási alaprésze decent-
ralizálási elveit,

f) kidolgozza az MPA szolidaritási, foglalkoztatási
alaprészei tekintetében a területi MPA-egységek által ké-
szítendõ területi tervek módszertani elveit,

g) figyelemmel kíséri az MPA költségvetésének évközi
alakulását, ennek keretében vezetõi információs rendszert
mûködtet, és – szükség szerint – változtatásokat kezdemé-
nyez mind a likviditás biztosítására, mind pedig az esetle-
ges elõirányzat-, illetõleg keretátcsoportosításokra vonat-
kozóan,

h) elkészíti az MPA éves, féléves szöveges beszámolóit,
i) teljesíti az MPA-ból nyújtott támogatásokkal kapcso-

latos, jogszabályi elõírásokon alapuló, pénzügyi adatszol-
gáltatási kötelezettségeket,

j) közremûködik az MPA-t érintõ jogszabály-elõkészí-
tési munkában,

k) kialakítja az MPA mûködtetésének számviteli mo-
delljét, számviteli politikáját, és azokat a változó jogsza-
bályi környezethez igazítja,

l) kialakítja az MPA számviteli, beszámolási és pénz-
ügyi adatszolgáltatási rendjét, és ellátja a területi MPA-
egységek ezzel összefüggõ feladatainak felügyeleti irányí-
tását,

m) ellátja az MPA Magyar Államkincstárral kapcsola-
tos feladatait, ideértve az MPA elõirányzatainak évközi
módosításait is,

n) gazdálkodási iránymutatást ad a szakmai fõosztályok
részére a szakmai eljárási rendek elkészítésére, a támoga-
tási szerzõdések megkötésére vonatkozóan és ellenjegyzõi
feladatának ellátása keretében ellenõrzi az iránymutatá-
sokban foglaltak betartását,

o) ellátja az MPA-t érintõ államháztartási jogszabályok
véleményezését és az MPA-t érintõ szakmai jogszabályok
pénzügyi szempontú véleményezését,

p) ellátja a területi MPA-egységek havi, negyedéves,
féléves, éves adatszolgáltatásainak átvételét és ellenõrzé-
sét,

q) elkészíti az MPA havi pénzforgalmi jelentéseit, ne-
gyedéves mérlegjelentéseit,

r) pénzügyileg bonyolítja, nyilvántartja a minisztérium
által teljesített MPA-kifizetéseket, illetve az MPA-fõ-
számlára befolyt bevételeket,

s) elkészíti az MPA féléves (éves) költségvetési – szám-
szaki – beszámolóit,

t) ellátja a MAT-elõterjesztésekben, illetve -határoza-
tokban megfogalmazott feladatok pénzügyi szempontból
történõ végrehajthatóságának (keret, lebonyolíthatóság)
ellenõrzését,

u) fogadja az MPA-zárszámadással, -tervezéssel kap-
csolatos ÁSZ-ellenõrzést, illetve a KEHI-ellenõrzéseket,
elõkészíti a szükséges dokumentációkat, illetve adatszol-
gáltatást nyújt.

IX. cím
A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár

irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága (osztály)
50. §

(1) A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár
titkárságának osztályaként mûködõ Országos Érdekegyez-
tetõ Tanács Titkársága együttmûködik a minisztériumok-
kal, a központi közigazgatási szervekkel, valamint a mun-
káltatói érdekképviseletekkel és a szakszervezetekkel a
társadalmi párbeszéd eredményes megvalósítása érdeké-
ben. Ennek keretében elõkészíti, levezeti az OÉT üléseit,
koordinál az érintett minisztériumok között, és – az érintett
minisztériumokkal és szociális partnerekkel egyeztetve –
az OÉT plenáris üléseirõl tájékoztatót készít, s gondosko-
dik a tájékoztató – a tárca hivatalos lapjában történõ –
megjelentetésérõl.

(2) A Titkárság – a bizottsági titkárokon keresztül –
gondoskodik az OÉT bizottságainak zökkenõmentes mû-
ködésérõl.

Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Fõosztály
51. §

(1) A Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Fõosztály
ellátja a minisztériumnak a munkaügyi kapcsolatokkal és a
bérpolitikával összefüggõ feladatait.

(2) A Munkaügyi Kapcsolatok Osztály
a) jogszabály-elõkészítõ tevékenysége körében kidol-

gozza
aa) a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés, a

szociális párbeszéd országos és ágazati rendszerének mû-
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ködtetésére, korszerûsítésére és fejlesztésére vonatkozó
javaslatokat,

ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri ha-
tályosulásukat;

b) folyamatosan figyelemmel kíséri az országos és ága-
zati érdekegyeztetõ fórumokat, a kollektív tárgyalások
rendszerét, koordinálja és segíti a minisztériumok érdek-
egyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét, részt vesz az
ágazati tárcafórumok munkájában;

c) együttmûködik a szociális partnerek országos szövet-
ségeivel és az azokat alkotó szervezetekkel, valamint ja-
vaslatot tesz a szociális partnerekkel való kapcsolattartás
fejlesztésére;

d) közremûködik a munkaügyi kapcsolatokkal össze-
függõ nemzetközi feladatok ellátásában, különös tekintet-
tel az európai uniós szintû szociális párbeszédre;

e) mûködteti a kollektív szerzõdések nyilvántartási
rendszerét, ennek keretében

ea) nyilvántartja a kollektív szerzõdést bejelentõ adatla-
pokat és a kollektív szerzõdéseket,

eb) tájékoztatja a kollektív szerzõdést kötõ feleket a
szerzõdés nyilvántartásba vételérõl, illetve a nyilvántar-
tásból történt törlésrõl,

ec) tárolja és az elõírások szerint irattározza a bejelentõ
adatlapokat és a csatolt kollektív szerzõdéseket, kezeli a
kollektívszerzõdés-archívumot,

ed) jószolgálati feladatokat lát el a nyilvántartási rend-
szerbe megküldött, letétbe helyezett kollektív szerzõdé-
sekkel kapcsolatban,

ee) az arra jogosultak megkeresése esetén a kötelezõen
letétbe helyezett kollektív szerzõdésbe betekintést bizto-
sít, illetve hiteles másolatot készít,

ef) az államigazgatás, a szociális partnerek, érdekegyez-
tetõ fórumok számára információkat, tájékoztatókat, elem-
zéseket készít a nyilvántartási rendszerben tárolt adatok
alapján, közzéteszi a rendszer nyilvános adatait;

f) a kollektív szerzõdések kiterjesztésével kapcsolatos
feladatok körében

fa) közremûködik a kollektív szerzõdés jogszerûségé-
nek vizsgálatában,

fb) közremûködik a kiterjesztést kérõ szervezet, szerve-
zetek reprezentativitásának megállapításában,

fc) koordinálja a kiterjesztéssel kapcsolatos egyezteté-
seket, a minisztériumi álláspont kialakítását,

fd) intézkedik a kiterjesztési határozat, valamint a kol-
lektív szerzõdés közzétételérõl;

g) gondozza a munkavállalók részvételi intézményrend-
szerét (üzemi tanács, közalkalmazotti tanács, európai üze-
mi tanács), ennek keretében

ga) elvégzi a választási eredmények számítógépes fel-
dolgozását, közremûködik a választási eredmények közzé-
tételében,

gb) ellátja a szakszervezetek reprezentativitását megál-
lapító Országos Szavazatösszesítõ Bizottság adminisztra-
tív, titkársági teendõit;

h) elvégzi a közalkalmazotti területeken mûködõ szak-
szervezetek taglétszámon alapuló reprezentativitásának
megállapításával kapcsolatos teendõket;

i) ellátja az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa tit-
kársági teendõivel kapcsolatos feladatokat;

j) az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködtetésével
összefüggésben a részvétel és az ágazati reprezentativitás
megállapítása érdekében ellátja a részvételt megállapító
bizottság döntéseihez szükséges adat-elõkészítési felada-
tokat;

k) mûködteti a munkaügyi kapcsolatok információs
rendszerét.

(3) A Bérpolitikai Osztály
a) a kormányzati bérpolitika számára figyelemmel kísé-

ri a keresetalakulást, a regisztrált kollektív bérmegállapo-
dásokat, a szakszervezetek és a munkavállalók várakozá-
sait, prognosztizálja az éves keresetnövekedést, a Kor-
mány, illetve más szervezetek számára elõkészíti a
szükséges tájékoztatókat,

b) javaslatokat tesz a versenyszféra keresetalakulását,
az inflációt és a foglalkoztatást befolyásoló jövedelem- és
bérpolitikára, figyelemmel a makroszintû bértárgyaláso-
kon követendõ kormányzati szempontokra, pozíciókra,

c) javaslatokat dolgoz ki a közszféra összehangolt bér-
politikájához,

d) kialakítja a bérmeghatározási rendszerek központi
szabályozó eszközt jelentõ elemeit,

e) közremûködik az egyes illetményrendszerek – így
különösen a közalkalmazotti, köztisztviselõi, rendvédelmi
szolgálati, honvédségi szolgálati, ügyészségi, bírósági és
igazságügyi – összehangolt mûködését célzó javaslatok
kidolgozásában, a közalkalmazotti illetményrendszer te-
kintetében modellszámításokat végez,

f) ellátja az OKÉT, a Közalkalmazottak Országos Mun-
kaügyi Tanácsa (KOMT), valamint az OÉT Bér- és Kol-
lektív Megállapodások Bizottsága (OÉT BKMB) titkársá-
gi teendõit,

g) munkaköri bér- és kereseti adatokat közöl különbözõ
– így különösen bírósági, ügyvédi, nyugdíjbiztosítói és
adóhatósági – megkeresésekre.

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Fõosztálya
52. §

(1) A Társadalmi és Civil Kapcsolatok Fõosztálya ellát-
ja a civil szektor mûködésének fejlesztését célzó, más köz-
igazgatási szerv, illetve a minisztérium más szervezeti
egységének feladatkörébe nem tartozó feladatokat, a jog-
szabály-elõkészítõ tevékenység keretében kidolgozza a ci-
vil szektor mûködését, fejlesztését érintõ – más szervezeti
egység feladatkörébe nem tartozó – jogszabályok szakmai
koncepcióját, valamint vizsgálja ezen jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri ha-
tályosulásukat.
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(2) A Civil Kapcsolatok Osztálya
a) mûködteti a Civil Koordinációs Tárcaközi Bizott-

ságot;
b) a költségvetés elõkészítése során részt vesz a Nemze-

ti Civil Alapprogram és más, a civil szektorral kapcsolatos
költségvetési elõirányzatok tervezésében, kidolgozza
azok szakmai tartalmát, és figyelemmel kíséri felhasználá-
sukat;

c) koordinációs és szektorfejlesztési feladatkörében
ca) koordinálja a kormányzati civil stratégiában foglalt

feladatok megvalósítását,
cb) gondoskodik a civil szektort érintõ ágazati és kor-

mányzati elképzelések, valamint döntések összehangolá-
sáról,

cc) gondoskodik a civil szektorban zajló folyamatok
nyomon követését biztosító monitoringrendszer kialakítá-
sáról,

cd) kialakítja a civil szektoron belüli párbeszédet bizto-
sító fórumokat,

ce) mûködteti a Civil Szolgáltató Központ hálózatot;
d) a civil szervezetek támogatása terén
da) kidolgozza és támogatja a civil társadalom erõsödé-

sét elõsegítõ programokat, támogatja a civil szervezetek
mûködését, programjaik megvalósítását,

db) kialakítja a civil szektor mûködését, fejlõdését tá-
mogató nemzetközi források felhasználásának szakmai
tartalmát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású progra-
mok szakmai monitorozásában;

e) nemzetközi feladatkörében részt vesz az európai uni-
ós intézményekbe történõ civil delegáltak kiválasztásá-
ban, elõsegíti a delegált tagok tevékenységét;

f) hatósági feladatkörében ellátja a közérdekû önkén-
tes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
12–13. §-ában foglalt feladatokat.

(3) A Társadalmi és Civil Kapcsolatok Fõosztálya osz-
tály jogállású szervezeti egységeként mûködõ Nemzeti Ci-
vil Alapprogram miniszteri titkársága látja el a Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvényben és a
Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény
végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendeletben
meghatározott miniszteri titkársági feladatokat.

Fogyasztóvédelmi Osztály
53. §

(1) A Fogyasztóvédelmi Osztályt a Társadalmi és Civil
Kapcsolatok Fõosztályának vezetõje irányítása alá tarto-
zó, önálló kiadmányozási joggal rendelkezõ vezetõ beosz-
tású köztisztviselõ vezeti.

(2) A Fogyasztóvédelmi Osztály
a) a jogszabály-elõkészítõ tevékenység keretében
aa) kidolgozza a fogyasztók védelmét, az általános ter-

mékbiztonságot, a vámáruk fogyasztási cikkekre vonatko-
zó piacfelügyeletét, valamint a fogyasztóvédelem és a fo-

gyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyelet szervezeteit
és intézményeit, valamint a fogyasztói csoportokat érintõ
jogszabályok szakmai koncepcióját,

ab) vizsgálja az aa) alpont szerinti jogszabályok szak-
mai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri
hatályosulásukat;

b) a fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet szakmai irá-
nyítása körében

ba) kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncep-
cióját,

bb) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, az általános
termékbiztonsággal, a vámáruk fogyasztási cikkekre vo-
natkozó piacfelügyeletével, valamint a fogyasztóvédelem
és a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyelet szerve-
zetével és intézményeivel kapcsolatos szakmapolitikai irá-
nyokat, fejlesztési koncepciókat, cselekvési és szakmai
programokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

bc) kidolgozza a fogyasztási cikkekre vonatkozó piac-
felügyeleti stratégiát és a fogyasztási cikkekre vonatkozó
piacfelügyeleti intézményrendszer fejlesztési irányait,

bd) ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetek, valamint
a békéltetõ testületek és a fogyasztói jogviták alternatív vita-
rendezési fórumainak mûködtetésével kapcsolatos tervezési,
szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat,

be) véleményezi és miniszteri döntésre elõterjeszti a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság országos vizsgálati
programját, elõkészíti a miniszternek a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság irányításával kapcsolatos döntéseit;

c) gyakorolja a felügyeleti és a közvetlen felettes szerv
jogait a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által hozott
egyedi hatósági döntések vonatkozásában;

d) európai uniós és nemzetközi feladatkörében
da) ellátja az EKTB 12. sz. Fogyasztóvédelem, a fo-

gyasztók egészségének védelme szakértõi munkacsoport
irányítását, mûködtetését,

db kidolgozza a fogyasztóvédelmet és piacfelügyeletet
érintõ európai uniós támogatási programokat, és figyelem-
mel kíséri azok megvalósulását,

dc) koordinálja az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottsá-
gának tevékenységébõl adódó hazai feladatokat,

dd) gondoskodik az Európai Unió Fogyasztóvédelmi
Hálózata mûködtetésével kapcsolatos kormányzati felada-
tokról;

e) mûködteti a Fogyasztóvédelmi Tanácsot és a Piacfel-
ügyeleti Tanácsot.

X. cím
A koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó

szervezeti egységek

Az Intézményfelügyeleti Osztály
54. §

(1) A koordinációs szakállamtitkár titkárságának osztá-
lyaként mûködõ Intézményfelügyeleti Osztályt a koordi-
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nációs szakállamtitkár közvetlen irányítása alá tartozó, ön-
álló kiadmányozási joggal rendelkezõ vezetõ beosztású
köztisztviselõ vezeti.

(2) Az Intézményfelügyeleti Osztály a miniszter megbí-
zásából, a miniszter által meghatározott körben a koordi-
nációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezetek
tekintetében segíti a szakállamtitkárt feladatai ellátásában,
ennek keretében

a) összehangolja a különbözõ szervezeti egységeknek
az intézmények szakmai irányításával, illetõleg felügyele-
tével összefüggõ feladatait;

b) közremûködik a koordinációs szakállamtitkár gazda-
sági és mûködtetési kérdésekben történõ irányítási dönté-
seinek elõkészítésében;

c) elõkészíti, illetõleg véleményezi a miniszter által irá-
nyított intézmények miniszteri jóváhagyás végett megkül-
dött okiratait, szabályzatait, valamint azok módosításait;

d) közremûködik a miniszter felügyelete alá tartozó in-
tézmények vagyonkezelésében lévõ eszközök és ingatla-
nok értékesítésével, vagyonkezelésével összefüggõ – a
felügyeleti szervet megilletõ – jogok érvényesítésében.

Az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály
55. §

(1) Az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály ellátja,
illetve koordinálja a minisztérium európai uniós tagságból
eredõ feladatait, kötelezettségeit, a közösségi döntéshoza-
talban való részvételbõl következõ feladatokat, a nemzet-
közi szervezetekben való tagságból eredõ feladatokat és
kötelezettségeket, valamint a nemzetközi szakmai együtt-
mûködéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A fõosztály vezetõje ellátja a tárca képviseletét az
EKTB-ban az Európai Unió döntéshozatali tevékenységé-
ben való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati
koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határo-
zatnak megfelelõen. Ezen minõségében ellátja az európai
uniós ügyekben az Országgyûléssel való kapcsolattartás-
ból eredõ feladatokat az Országgyûlés és a Kormány euró-
pai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló
2004. évi LIII. törvénynek és a kapcsolódó kormányrende-
letnek megfelelõen.

(3) Az Európai Uniós Osztály
a) az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében

való részvételbõl eredõ tárca és tárcaközi feladatok koor-
dinálása keretében, az EKTB kormányzati rendjének meg-
felelõen

aa) vezeti és mûködteti a tárca fõfelelõsségi körébe tar-
tozó 5. sz. Foglalkoztatás- és szociálpolitika szakértõi
munkacsoportot és a 49. sz. Munkavállalók szabad mozgá-
sa szakértõi munkacsoportot,

ab) koordinálja a tárca fõfelelõsségi körébe tartozó,
szakterületek által vezetett szakértõi munkacsoportok
munkáját: 13. sz. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egész-

ségének védelme munkacsoport, 16. sz. Ifjúságpolitika és
sportügyek munkacsoport, 47. sz. Kábítószerügyek mun-
kacsoport,

ac) ellátja, illetve koordinálja a más tárcák fõfelelõssé-
gébe tartozó EKTB-szakértõi munkacsoportban történõ
tárcaképviseletet, különös tekintettel a 2. sz. Személyek
szabad áramlása munkacsoportra, a 4. sz. Regionális poli-
tika, strukturális eszközök koordinációja munkacsoportra,
a 18. sz. Vállalati versenyjog munkacsoportra, a 24. sz.
Szolgáltatások szabad áramlása munkacsoportra, a 35. sz.
Oktatás és képzés munkacsoportra, valamint a 46. sz. Kö-
telezettségszegési eljárások és bírósági ügyek munkacso-
portra,

ad) elõkészíti a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai,
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács, valamint ese-
tenként az Ifjúsági és Oktatási Tanács, továbbá a Verseny-
képességi Tanács üléseit, egyezteti a kormánydelegáció
mandátumát, közremûködik az Európai Tanács (EiT) tár-
cafelelõsségi körébe tartozó témáinak elõkészítésében, a
tárgyalási mandátumok kialakításában, egyeztetésében,

ae) koordinálja, összehangolja a fenti Tanácsok munká-
ját elõkészítõ tanácsi formációkban való tárcaképviseletet,
különös tekintettel a Szociális Kérdések Tanácsi Munka-
csoportban, valamint a Munkaerõ Szabad Áramlása Taná-
csi Munkacsoportban folyó tárgyalásokra;

b) az európai uniós tagságból eredõ feladatokkal össze-
függésben

ba) koordinálja, illetve nyomon követi a szakterületek
jelentési kötelezettségeinek végrehajtását,

bb) koordinálja a tárca jogharmonizációs kötelezettsé-
geinek teljesítését, a kötelezettségszegési eljárásból követ-
kezõ feladatokat, valamint az Európai Bírósággal össze-
függõ ügyek ellátását,

bc) elõkészíti a miniszter és az állami vezetõk Európai
Bizottsággal, közösségi intézményekkel, az Európai Unió
jelenlegi és jövõbeli tagállamainak, valamint az EGT-or-
szágok – hasonló szintû – vezetõivel folytatott tárgyalá-
sait, találkozóit,

bd) koordinálja az Európai Bizottság mellett mûködõ
komitológiai bizottságokban, illetve tripartit tanácsadó bi-
zottságokban való kormányzati, illetve szociális partneri
részvételt, jóváhagyja a tárgyalási mandátumokat,

be) koordinálja az elnökségi eseményeken (szakmai
konferenciák, szemináriumok, mûhelyviták) való tárca-
képviseletet;

c) részt vesz a tárca képviseletében az Európai Bizottság
Munkaerõ szabad mozgása Technikai Bizottságának (Free
movement of workers Technical Committee) munkájában;

d) ellátja az Európai Unió bõvítésével összefüggõ tárca-
feladatokat, részt vesz az EU jövõbeli tagállamaival foly-
tatott szakmai tárgyalásokon;

e) szakmai együttmûködést alakít ki az Európai Unió je-
lenlegi és jövõbeli tagállamaival és az EGT-országokkal,
koordinálja az ezen országokkal kötött nemzetközi (szak-
mai, illetve foglalkoztatási) szerzõdések, valamint egyéb
kétoldalú (tárcaközi) megállapodások végrehajtását.
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(4) A Bilaterális Kapcsolatok Osztály a bilaterális szak-
mai együttmûködés keretében

a) koordinálja a nem európai uniós országokkal kötött
nemzetközi (szakmai, illetve foglalkoztatási) szerzõdések,
valamint egyéb kétoldalú (tárcaközi) megállapodások
végrehajtását, illetve kezdeményezi azok megkötését, tár-
gyalását;

b) koordinálja a fenti országokkal történõ szakmai
együttmûködést;

c) részt vesz a Külügyminisztérium által koordinált
Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködéssel (NEFE) össze-
függõ tárcafeladatok koordinációjában.

(5) Az Utaztatási Osztály
a) a nemzetközi utaztatás keretében
aa) engedélyezteti a nemzetközi kiküldetéseket,
ab) mûködteti a nemzetközi utaztatási foglalási (corpo-

rate travel on-line) rendszert, szervezi, bonyolítja a nem-
zetközi utazásokat, intézi a kapcsolódó pénzügyi visszaté-
rítéseket, figyelemmel kíséri a kapcsolódó elõirányzat fel-
használását;

b) egyéb koordinatív feladatai körében
ba) összehangolja a tárca fordítási igényeit, valamint

bonyolítja a fordítások elkészítését,
bb) közremûködik rendezvények szervezésében,
bc) közremûködik az utaztatással, fordítással, egyéb

rendezvények szervezésével kapcsolatos közbeszerzési el-
járásokban, szerzõdéskötésekben.

(6) A Nemzetközi Szervezetek Osztálya
a) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) össze-

függésben
aa) ellátja a tagsággal összefüggõ, a tárca felelõsségébe

tartozó feladatokat, különös tekintettel a ratifikált ILO-
egyezmények végrehajtásával kapcsolatos jelentések el-
készítésére és a tripartit konzultációkra,

ab) koordinálja, illetve ellátja az ILO Igazgató Tanácsá-
ban a Kormány képviseletét,

ac) mûködteti a Nemzeti ILO Tanácsot, ellátja annak
titkársági feladatait,

ad) a Kormány nevében hivatalos kapcsolatot tart az
ILO Budapesti Területi Irodájával;

b) az OECD-vel összefüggésben
ba) koordinálja, illetve ellátja az OECD-tagsággal

összefüggõ, a tárca felelõsségébe tartozó feladatokat (fel-
mérésekben való részvétel, jelentések készítése stb.),

bb) képviseli a tárcát, illetve koordinálja a szakterületi
képviseletet az OECD ülésein, illetve szakmai bizottságai-
ban (ELSA, DELSA, Migrációs munkacsoport stb.);

c) az Európa Tanáccsal összefüggésben
ca) ellátja, illetve koordinálja a tagsággal összefüggõ, a

tárca szakmai illetékességébe tartozó feladatokat,
cb) ellátja a Szociális Kartával kapcsolatos kormányzati

feladatokat;

d) az ENSZ tevékenységével összefüggésben
da) koordinálja a tárca szakmai illetékességébe tartozó

feladatok ellátását, illetve elvégzi a szakterületekhez köz-
vetlenül nem tartozó témakörökben a tárca feladatait,

db) koordinálja, illetve ellátja az ENSZ bizottságaiban
való részvételt.

A Jogi Fõosztály
56. §

(1) A Jogi Fõosztály jogszabály-elõkészítési feladatkö-
rében

a) véleményt nyilvánít a szakmai szervezeti egységek
által elkészített szabályozási koncepciókról,

b) részt vesz a minisztérium jogszabály-elõkészítési fel-
adatkörébe tartozó jogszabályok tervezetének elõkészíté-
sében az erre vonatkozó munkamegosztás szerint,

c) elkészíti a jogszabályok és a kormány-elõterjesztések
tervezetét,

d) a szakmapolitikai munkacsoport ülésére, valamint az
államigazgatási egyeztetésre elõkészíti és megküldi a jog-
szabálytervezeteket, kormányelõterjesztés-tervezeteket,

e) az együttes elõterjesztéseket a társelõterjesztõkkel
történõ aláíratás végett megküldi a társtárcáknak, illetve a
központi közigazgatási szerveknek,

f) az érintett szakmailag felelõs szervezeti egységekkel
együtt értékeli a beérkezett véleményeket, ügyintézõi, il-
letve fõosztályvezetõi szinten egyeztet, illetve javaslatot
tesz a felsõvezetõi szintû egyeztetésre,

g) az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt
részt vesz a jogszabálytervezetek egyeztetésén,

h) szükség esetén megszervezi a jogszabálytervezet,
kormány-elõterjesztés szóbeli egyeztetését,

i) aláírásra elõkészíti a jogszabálytervezeteket, kor-
mány-elõterjesztéseket,

j) a miniszter, az államtitkárok vagy a koordinációs
szakállamtitkár kijelölése alapján – az érintett szakmai
szervezeti egység köztisztviselõje mellett – részt vesz a
minisztérium által elõkészített és a Kormány által az Or-
szággyûlés elé benyújtott törvényjavaslatok bizottsági vi-
tájában, továbbá az érintett szakmai szervezeti egységgel
és a parlamenti titkársággal együttmûködve ellátja a tör-
vényjavaslatokhoz benyújtásra kerülõ módosító indítvá-
nyokkal kapcsolatos jogi feladatokat,

k) intézkedik az elfogadott miniszteri rendelet kihirdeté-
se iránt, ellenõrzi a kihirdetett jogszabályok helyességét,

l) elvégzi – az érintett szakterülettel együttmûködve –
az európai uniós kötelezettségszegési eljárással összefüg-
gõ jogalkotási feladatokat,

m) véleményezi az Európai Bíróságnak a minisztérium-
hoz tartozó szakterületekkel összefüggõ ítéleteit, jogese-
teit, meghatározza, illetve ellátja az ebbõl fakadó jogalko-
tási feladatokat.
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(2) A Jogi Fõosztály közigazgatási és hatósági feladatai
körében

a) a szakmai szervezeti egység felkérésére jogi szem-
pontból véleményezi a közigazgatási határozatok terveze-
teit, elõkészíti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség határozataival kapcsolatos felügyeleti in-
tézkedések tervezetét,

b) felkérésre véleményezi a szakmai szervezeti egysé-
gek feladatkörébe tartozó, jogi szakértelmet is igénylõ, az
a) pont alá nem tartozó döntések tervezetét,

c) a szakmai fõosztályok bevonásával elkészíti a mi-
niszter által aláírandó választervezeteket az Alkotmánybí-
róságtól, valamint az országgyûlési biztosoktól érkezett
megkeresésekre,

d) választ ad a minisztériumhoz érkezett munkajogi és
foglalkoztatási jogi tárgyú, összetett jogértelmezést igény-
lõ, állásfoglalást kérõ, nem magánszemélyektõl érkezett
beadványokra, az összetett jogértelmezést nem igénylõ
munkajogi állásfoglalást kérõ beadványokat továbbítja a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak,

e) elkészíti a minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát, kezdeményezi és elkészíti annak módosítását,

f) véleményezi a minisztérium egyéb belsõ szabályzatai,
illetve azok módosításának tervezetét, valamint az Orszá-
gos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség minisz-
teri jóváhagyás végett megküldött alapító okiratát, annak
módosításait,

g) ellátja a tárcaközlönyök szerkesztési feladatait, a
szerkesztõség csak a tárgy szerint illetékes állami vezetõ
által jóváhagyott kéziratot fogadhat el.

(3) A Jogi Fõosztály a minisztérium magánjogi ügyei-
vel, perképviseletével és közbeszerzéseivel kapcsolatos
feladatkörében

a) ellátja – az Intézményfelügyeleti Osztály bevonásá-
val – a minisztérium jogi képviseletét,

b) véleményezi és jogi ellenjegyzéssel látja el a szakmai
szervezeti egységek által elõkészített, a minisztérium által
kötendõ szerzõdések tervezeteit, elkészíti a szerzõdések
megkötéséhez szükséges iratmintákat,

c) ellátja a minisztérium felelõsségi körébe tartozó ala-
pítványok, közalapítványok és közhasznú társaságok ala-
pító okiratainak módosításával kapcsolatos feladatokat.

(4) A Jogi Fõosztály egyéb feladatai körében
a) ellátja az OÉT Munkajogi Bizottsága titkársági fel-

adatait,
b) közremûködik a Kormány, a munkavállalói és a mun-

káltatói érdekképviseletek közötti együttmûködésre vo-
natkozó, a munkajogi szakterületet érintõ tárcaálláspont
kialakításában,

c) a sajtótitkárság felkérésére sajtótevékenységet végez
a feladatkörét érintõ munkajogi kérdésekben.

(5) A Foglalkoztatási és Munkajogi Osztály a foglal-
koztatási és munkajogi kérdésekben ellátja az (1) és (2) be-
kezdésben meghatározott feladatokat, valamint ellátja a
(4) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(6) A Szociális Jogi Osztály a szociális, gyermek- és if-
júságvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási
nyugellátásokkal kapcsolatos, esélyegyenlõségi, fogyaté-
kosságügyi, romaügyi, gyermek- és ifjúsági, kábítószer-
ügyi koordinációs, a civil kapcsolatokkal összefüggõ és
fogyasztóvédelmi kérdésekben ellátja az (1) és (2) bekez-
désben meghatározott feladatokat.

(7) Az Általános Jogi Osztály a szakképzési és felnõtt-
képzési kérdésekben ellátja az (1) és (2) bekezdésben meg-
határozott feladatokat, valamint ellátja a (3) bekezdésben
meghatározott feladatokat.

A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály
57. §

(1) A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály ellátja a
minisztérium közigazgatási koordinációs, dokumentációs,
irattározási és titkosügyirat-kezelési feladatait.

(2) A Koordinációs Osztály a minisztérium szervezeti
egységei, illetve a minisztérium és más szervek közötti
koordináció keretében

a) koordinálja, szervezi és végzi a minisztériumok és
kormányhivatalok elõterjesztéseinek tárcavéleményezé-
sét,

b) gondoskodik az állami vezetõknek szóló, a kormány-
ülésre és a Kormány kabinetjeinek ülésére, az egyéb állami
vezetõi értekezletekre való felkészítõ feljegyzés elkészíté-
sérõl, illetve elkészíttetésérõl, valamint az elkészült felké-
szítõk átadásáról,

c) gondoskodik a minisztériumi elõterjesztések továbbí-
tásáról a Miniszterelnöki Hivatalba, gazdasági kabinet
esetén a Pénzügyminisztériumba,

d) elkészíti a minisztériumi munkaterv tervezetét, fi-
gyelemmel kíséri a munkaterv végrehajtását,

e) javaslatot készít a kormányhatározatokban és egyéb,
jogszabályokban elõírt feladatok végrehajtására kijelölt
szervezeti egységekre és határidõkre, valamint figyelem-
mel kíséri a feladatok végrehajtását.

(3) A Dokumentációs Osztály
a) ellátja az elektronikus dokumentumkezelõ rendszer

szakmai felügyeletét,
b) ellenõrzi az iratkezelési szabályzat és az irattári terv

betartását a minisztériumban és a miniszter közvetlen irá-
nyítása alá tartozó szerveknél,

c) ellátja a minõsített (a titkos és szigorúan titkos) iratok
kezelésével kapcsolatos teendõket, felügyeli a minisztéri-
umban és a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szer-
veknél a minõsített ügyiratok kezelését,

d) ellátja a minisztériumban az adatvédelemmel kap-
csolatos feladatokat, ellenõrzi a miniszter közvetlen irá-
nyítása alá tartozó szerveknél az adatkezelés szabályszerû-
ségét.
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A Gazdasági Fõosztály
58. §

(1) A Gazdasági Fõosztály ellátja a minisztérium költ-
ségvetési fejezet tervezésével, a költségvetés végrehajtá-
sával, zárszámadásával, valamint a vagyongazdálkodással
és a közbeszerzéssel összefüggõ feladatokat. A miniszté-
riumi igazgatási cím tekintetében végzi a gazdálkodással
összefüggõ feladatokat és közremûködik a minisztériumi
infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellá-
tásában.

(2) A Gazdasági Fõosztálynak az igazgatás cím tekinte-
tében ellátandó gazdálkodási, pénzügyi feladatait az önál-
ló kiadmányozási joggal rendelkezõ fõosztályvezetõ-he-
lyettes (gazdasági vezetõ) irányítása alatt mûködõ Pénz-
ügyi Osztály, Gazdálkodási Számviteli Osztály és Infor-
matikai Osztály látja el.

(3) A Pénzügyi Osztály
a) ellátja az igazgatás cím éves intézményi költségvetés

tervezését, a jóváhagyott elõirányzatok felhasználását, a
hatáskörébe tartozó elõirányzatok módosítását,

b) ellátja a mûködtetéssel, beruházásokkal, fenntartás-
sal kapcsolatos kötelezettségvállalások ellenjegyzését,
nyilvántartását és teljesítését,

c) ellátja a pénzkezelési feladatokat: készpénzkezelés,
valutakezelés, deviza-, forint- és kártyafedezeti kincstári
bankszámlák kezelése, nyilvántartása,

d) gyakorolja a kifizetéshez kapcsolódó utalványozási,
ellenjegyzési, érvényesítési jogköröket, elõírja a bevétele-
ket és beszedi azokat,

e) gondoskodik a gazdálkodáshoz kapcsolódó marad-
ványelszámolás összeállításáról,

f) bonyolítja a bérgazdálkodási, bérszámfejtési, társa-
dalombiztosítási, nyugdíjpénztári, személyi jövedelem-
adó-, munkaadói és munkavállalói járulék-ügyleteket,

g) gondoskodik a foglalkoztatottakat megilletõ juttatá-
sok pénzügyi lebonyolításáról (étkezési hozzájárulás, ru-
házati költségtérítés, utazási bérlet stb.),

h) elkészíti a jutalmazási tervjavaslatot, gondoskodik a
kifizetendõ jutalmak számfejtésérõl, nyilvántartásáról,

i) biztosítja a lakásszerzéshez kapcsolódó juttatások
mûködtetését, a kapcsolódó kötelezettségek nyilvántar-
tását,

j) elkészíti és aktualizálja a minisztérium igazgatás mû-
ködési kézikönyvét és egyéb gazdasági szabályzatait (mû-
ködési utasítások),

k) iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek
pénzügyi munkájához és ellenõrzi azt,

l) adatot és információt szolgáltatat az ellenõrzésre jo-
gosult – különös tekintettel a minisztérium Ellenõrzési
Osztályára és az Állami Számvevõszékre – szervezetek-
nek, illetve biztosítja az igazgatás gazdálkodására vonat-
kozó dokumentumokba való betekintést,

m) folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Államkincs-
tárral és a szakmai szervezeti egységekkel,

n) a gazdálkodási adatok tekintetében ellátja a közpén-
zek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvá-
nosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõví-
tésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló
2003. évi XXIV. törvényben meghatározott feladatokat,

o) közremûködik – a Központi Szolgáltatási Fõigazga-
tósággal együttmûködve – a minisztérium anyag- és esz-
közgazdálkodási teendõinek végrehajtása során jelentkezõ
igényfelmérési feladatokban, közremûködik a számítás-
technikai eszközök beszerzésében,

p) gondoskodik a minisztérium elhelyezésére szolgáló
épületekben a hatályos tûzvédelmi, munkavédelmi és köz-
egészségügyi elõírások érvényesítésérõl,

q) gondoskodik a minisztérium vagyonvédelmének
megszervezésérõl,

r) gondoskodik – a koordinációs szakállamtitkár jóvá-
hagyásával – a minisztérium szervezeti egységeinek elhe-
lyezésérõl,

s) folyamatosan kapcsolatot tart a Központi Szolgálta-
tási Fõigazgatósággal.

(4) A Gazdálkodási Számviteli Osztály
a) ellátja a gazdasági események fõkönyvi és analitikus

könyvelését, a gazdálkodási keretek szakfeladatonkénti
nyilvántartását,

b) összeállítja az éves és féléves beszámolót, a szöveges
indoklást, valamint az idõközi mérlegjelentéseket,

c) elkészíti és aktualizálja a minisztérium igazgatás
számviteli politikáját és egyéb számviteli szabályzatait,

d) nyilvántartja és leltározza a minisztérium vagyonke-
zelésében lévõ eszközöket.

(5) Az Informatikai Osztály ágazati és belsõ informati-
kai feladatkörében

a) részt vesz az ágazati informatikai programok és adat-
bázisok tervezésében;

b) részt vesz az ágazati informatikai stratégia kidolgo-
zásában;

c) gondoskodik a minisztériumi költségvetésben jóvá-
hagyott ágazati informatikai feladatok lebonyolításáról;

d) kapcsolatot tart a kormányzati informatikai feladato-
kat koordináló kormányszervekkel, figyelemmel kíséri a
tárcát érintõ kormányzati informatikai célkitûzések alaku-
lását, gondoskodik a különbözõ munkacsoportokban való
tárca szintû részvételrõl;

e) közremûködik az informatika területét érintõ jogsza-
bályalkotás elõkészítésében;

f) kapcsolatot tart fenn a miniszter felügyelete alá tarto-
zó intézmények informatikai vezetõivel;

g) az éves munkaterv keretében feladat- és költségter-
vet készít a minisztérium számítástechnikai eszközeinek
szinten tartására és fejlesztésére, biztosítja a minisztérium
mûködtetéséhez szükséges informatikai hátteret és annak
folyamatos fejlesztését;

h) felügyeli a minisztérium informatikai rendszerének
folyamatos és egységes mûködtetését;
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i) koordinálja a közigazgatási informatikai rendszer mi-
nisztériumi feladatainak végrehajtását;

j) ellátja az internettel és az intranettel kapcsolatos fej-
lesztési és üzemeltetési feladatokat, felügyeli a minisztéri-
um háttérintézményeinek honlapjait;

k) a Humánpolitikai Fõosztállyal egyeztetve javaslatot
tesz a minisztérium számítástechnikai felhasználói oktatá-
sára, informatikai továbbképzésére, közremûködik azok
lebonyolításában;

l) képviseli a minisztériumot a közigazgatási infor-
matikai feladatok kormányzati koordinációjáról szóló
1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján mûködõ
Közigazgatási Informatikai Bizottságban és ellátja a kép-
viseleti jogkörbõl adódó tagsági feladatokat;

m) végrehajtja a kormányzati informatika koordináció-
járól és a kapcsolódó eljárási rendrõl szóló 44/2005.
(III. 11.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat;

n) elõkészíti a minisztérium informatikai stratégiáját,
informatikai tárgyú szabályzatait;

o) gondoskodik a minisztérium hardver/szoftver eszkö-
zeinek beszerzésérõl, azok nyilvántartásáról;

p) mûködteti a minisztérium számítógépes iktatási
rendszerét.

(6) A Gazdasági Fõosztály közbeszerzési és vagyon-
gazdálkodási feladatait az általános fõosztályvezetõ-he-
lyettes irányításával mûködõ Fejezeti Vagyongazdálkodá-
si és Közbeszerzési Osztály és a Fejezeti Felügyeleti Osz-
tály látja el.

(7) A Fejezeti Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési
Osztály

a) gondoskodik a berendezési, felújítási, karbantartási
tervek összeállításáról,

b) teljesíti az adatszolgáltatási, statisztikai jelentési kö-
telezettségeket az MNV Zrt. felé,

c) ellátja a minisztérium közbeszerzésekkel összefüggõ
feladatait,

d) az Intézményfelügyeleti Osztállyal együttmûködve
közremûködik a miniszter felügyelete alá tartozó intézmé-
nyek vagyonkezelésében lévõ eszközök és ingatlanok ér-
tékesítésével, vagyonkezelésével összefüggõ – a felügye-
leti szervet megilletõ – jogok érvényesítésében,

e) koordinálja a gazdasági és közhasznú társaságban
való tulajdonszerzést.

(8) A Fejezeti Felügyeleti Osztály
a) részt vesz a fejezethez tartozó intézmények alapítá-

sával, átszervezésével és megszüntetésével összefüggõ
feladatokban,

b) javaslatot tesz az intézmények létszámának megha-
tározására, fejezeten belüli átcsoportosítására,

c) felügyeli az intézmények jóváhagyott költségvetésé-
nek szabályszerû végrehajtását és végzi a tárca felügyeleti
jogkörébõl adódó elõirányzat-gazdálkodási (elõirány-
zat-nyitási, -módosítási, -átcsoportosítási) feladatokat,

d) elkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti a fejezet fel-
ügyelete alá tartozó intézmények éves költségvetési terv-

javaslatát, a Fejezeti Pénzügyi Osztállyal együttmûködve
összeállítja a költségvetési törvényjavaslat fejezetet érintõ
számszaki és szöveges indoklását, koordinálja a kapcsoló-
dó normaszöveg-javaslat összeállítását, valamint a jóváha-
gyott keretszámok alapján kidolgozza a fejezet kincstári
költségvetését, összeállítja a fejezet elemi költségvetését,

e) összegyûjti és továbbítja az idõközi mérlegjelentése-
ket, koordinálja a féléves és éves költségvetésibeszá-
moló-készítést, valamint ellenõrzi és jóváhagyja az össze-
állított beszámolókat,

f) koordinálja a maradványelszámoláshoz kapcsolódó
adatszolgáltatást, ellenõrzi és összeállítja a tárca marad-
ványelszámolását,

g) koordinálja a zárszámadási törvénytervezet összeál-
lításához szükséges adatszolgáltatást, a Fejezeti Pénzügyi
Osztállyal és a Fejezeti Számviteli Osztállyal együttmû-
ködve összeállítja a zárszámadási törvényjavaslat fejezetet
érintõ számszaki és szöveges indoklását,

h) részt vesz a fejezet gazdálkodását érintõ tárcaközi
egyeztetéseken,

i) véleményezi a miniszter felügyelete alá tartozó gaz-
dasági társaságok, közalapítványok támogatását,

j) kezeli és karbantartja a törzsadattári nyilvántartást,
koordinálja a fejezeti címrend változásával, nyilvántartá-
sával kapcsolatos feladatokat,

k) figyelemmel kíséri az intézmények tartozásállomá-
nyának alakulását, intézkedik annak felszámolásáról,

l) az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság tekin-
tetében – a Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosz-
tállyal együttmûködve – ellenjegyzi és miniszteri jóváha-
gyásra felterjeszti a felügyeleti hatáskörbe tartozó elõ-
irányzat-módosításokat,

m) gazdasági-pénzügyi szempontból véleményezi a
szakmai fõosztályok által elkészített, valamint a külsõ
szervek által egyeztetésre megküldött elõterjesztéseket és
jogszabálytervezeteket,

n) eleget tesz a fejezet gazdálkodását érintõ adatszol-
gáltatási kötelezettségeinek,

o) adatot és információt szolgáltat az ellenõrzésre jogo-
sult szervezeteknek – különös tekintettel a minisztérium
Ellenõrzési Osztályára és az Állami Számvevõszékre –, il-
letve biztosítja a fejezet gazdálkodására vonatkozó doku-
mentumokba való betekintést,

p) folyamatosan kapcsolatot tart a fejezethez tartozó in-
tézményekkel, a szakmai szervezeti egységekkel, a Pénz-
ügyminisztériummal, a Magyar Államkincstárral, az
egyéb tárcákkal, valamint az ellenõrzésre jogosult intéz-
ményekkel.

(9) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával
összefüggõ tervezési, pénzügyi, nyilvántartási, számviteli
és beszámolási feladatokat fõosztályvezetõ-helyettes irá-
nyítása alatt mûködõ Fejezeti Pénzügyi Osztály és Fejezeti
Számviteli Osztály látja el.
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(10) A Fejezeti Pénzügyi Osztály
a) elkészíti a fejezeti kezelésû elõirányzatok éves költ-

ségvetési tervjavaslatát, a Fejezeti Felügyeleti Osztállyal
együttmûködve összeállítja a költségvetési törvényjavas-
lat fejezetet érintõ számszaki és szöveges indoklását, koor-
dinálja a kapcsolódó normaszöveg-javaslat összeállítását,
valamint a jóváhagyott keretszámok alapján kidolgozza a
fejezeti kezelésû elõirányzatok kincstári költségvetését,

b) elkészíti a fejezeti kezelésû elõirányzatok elõirány-
zat-felhasználási tervét,

c) elõkészíti, jóváhagyásra felterjeszti és nyilvántartja
az elõirányzatok módosítását, átcsoportosítását,

d) vezeti a fejezeti kezelésû elõirányzatokat terhelõ kö-
telezettségvállalások nyilvántartását,

e) ellátja a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó ellenjegy-
zési, érvényesítési jogkörök gyakorlását,

f) ellátja a módosított elõirányzatok, illetve teljesítési
adatok Magyar Államkincstár adataival történõ egyezte-
tését,

g) összeállítja a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vo-
natkozó maradványelszámolást,

h) kezeli a fejezeti kezelésû elõirányzatokhoz kapcso-
lódóan nyitott bankszámlákat,

i) folyamatosan adatot szolgáltat és egyeztet a Fejezeti
Számviteli Osztállyal,

j) folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Államkincs-
tárral, valamint a szakmai szervezeti egységekkel, továbbá
az ellenõrzõ szervezetekkel,

k) a külön utasításban meghatározottak szerint közre-
mûködik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben megha-
tározott feladatok teljesítésében,

l) részt vesz a zárszámadási törvényjavaslat fejezeti ke-
zelésû elõirányzatokat érintõ adatainak összeállításában.

(11) A Fejezeti Számviteli Osztály
a) ellátja a fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ gaz-

dasági események számviteli nyilvántartásainak vezetését
a számviteli politikában és a számlarendben foglaltak sze-
rint,

b) összeállítja a fejezeti kezelésû elõirányzatok éves és
féléves számszaki beszámolóit, kiegészítõ mellékletét, va-
lamint az idõközi mérlegjelentéseket,

c) elkészíti és aktualizálja a fejezeti kezelésû elõirány-
zatokra vonatkozó számviteli politikát és az egyéb számvi-
teli szabályzatokat.

A Humánpolitikai Fõosztály
59. §

A Humánpolitikai Fõosztály
a) ellátja a minisztérium személyi állományával, a mi-

niszter kinevezési jogkörébe tartozó közigazgatási és in-
tézményvezetõk, gazdasági vezetõk alkalmazásával, fog-

lalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi feladatokat, vala-
mint a miniszter által gyakorolt egyéb munkáltatói jogok-
kal kapcsolatos feladatokat;

b) a koordinációs szakállamtitkár elõzetes egyetértésé-
vel ellátja a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos ter-
vezési és koordinációs feladatokat;

c) végzi a közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint az
ügykezelõi alapvizsga tervezési és szervezési feladatait;

d) ellátja a vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos fel-
adatokat;

e) elõkészíti és szervezi a fegyelmi ügyekkel kapcsola-
tos feladatokat;

f) végzi a munkaügyi és személyzeti tevékenység köré-
be tartozó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat,
biztosítja a jogszerû adatkezelést;

g) elkészíti a minisztérium Közszolgálati Szabályzatát,
valamint a munkáltatói jogkörök gyakorlásával és a mi-
nisztérium létszámgazdálkodásával összefüggõ részek te-
kintetében közremûködik a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat elõkészítésében;

h) gondoskodik a szabadságok megállapításáról, az
éves szabadságolási terv elkészítésérõl, megállapítja a ta-
nulmányi szabadságokat;

i) gondoskodik az utazási kedvezményekre jogosító iga-
zolványok kiállításáról, ellátja a munkáltatói lakásköl-
csönnel és kamattámogatással kapcsolatos feladatokat;

j) elvégzi a nemzetbiztonsági ellenõrzéssel összefüggõ
feladatokat;

k) ellátja a minisztérium személyi állományának to-
vábbképzésével kapcsolatos tervezési és képzésszervezési
feladatokat;

l) középtávú és éves ágazati továbbképzési tervet készít;
m) ellátja a minisztérium állományának iskolarendszerû

és iskolarendszeren kívüli szakmai, nyelvi és egyéb képzé-
sével kapcsolatos tervezési és képzésszervezési feladato-
kat, kezdeményezi a beiskolázásokat, elkészíti a tanulmá-
nyi szerzõdéseket;

n) ellátja a minisztérium feladatkörét érintõ szakterüle-
teken a szakértõi névjegyzékbe történõ felvétellel, a szak-
értõi engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat;

o) megállapítja az ágazati és minisztériumi teljesít-
ménycélokat, végzi a teljesítményértékelések elõkészíté-
sét, kidolgozza az érdekeltségi rendszert;

p) ellátja az állami és szakmai kitüntetések adományo-
zásával kapcsolatos minisztériumi feladatokat;

q) közremûködik a honvédelemrõl szóló törvény és vég-
rehajtási rendeletei által meghatározott minisztériumi fel-
adatok ellátásában;

r) ellátja a minisztérium rendezvényeinek szervezésével
és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;

s) ellátja a minisztérium képviseletét
sa) a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumban,
sb) az Országos Személyügyi Kollégiumban és
sc) az Országos Vezetõképzõ Tanácsban.
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IV. fejezet
A minisztérium mûködése

I. cím
Általános szabályok

60. §

(1) A minisztérium szervezeti egységei folyamatos mû-
ködését a jogszabályok, a minisztériumi szabályzatok, a
szervezeti egységek ezekre épülõ ügyrendjei és a felettes
vezetõk utasításai határozzák meg.

(2) A vezetõ, az ügyintézõ, az ügyvitelt ellátó dolgozó
feladatait munkaköri leírás szabályozza.

(3) A szervezeti egység dolgozója köteles a tudomására
jutott hivatalos információt ahhoz az érintett szervezeti
egységhez eljuttatni, amelynek arra feladata elvégzéséhez
szüksége van, illetve amely szükség esetén az információ
alapján hivatalból köteles eljárást kezdeményezni.

(4) A miniszter, az államtitkárok, a szakállamtitkárok, a
fõosztályvezetõk, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) a feladat- és hatáskörük gyakorlását az alárendeltsé-
gükbe tartozó vezetõre írásban eseti jelleggel vagy vissza-
vonásig átruházhatják,

b) az alárendeltségükbe tartozó személyektõl bármely
ügyet magukhoz vonhatnak,

c) az ügyek intézésére – a jogszabályok keretei között –
szükség szerint érdemi és eljárási utasítást adhatnak,

d) a jogszabályok keretei között megsemmisíthetik
vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó
szervezeti egység bármely vezetõje, ügyintézõje által ho-
zott döntést, illetve a döntés megsemmisítését, megváltoz-
tatását az illetékes vezetõnél kezdeményezhetik.

Az ügyintézés általános szabályai
61. §

(1) A minisztériumi feladatok körében az ügyeket ér-
demben, illetõleg közbensõ intézkedésként (kivizsgálás,
információk és adatok gyûjtése, tájékozódás, koordinált
állásfoglalás kialakítása) a vonatkozó jogszabályok és a
felettes vezetõk útmutatása szerint, az elõírt határidõre kell
elintézni. Az ügyintézési határidõ – ha az ügy természeté-
bõl más nem következik, vagy a vezetõ másként nem ren-
delkezik – kormányzati ügyekben 8, illetve 15 nap, a köz-
érdekû bejelentésekre és a panaszügyekre, valamint a
közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozóan az irányadó
jogszabályokban meghatározott határidõ.

(2) Jogszabályban elõírt ügyintézési határidõ hiányában
az ügyeket a vezetõ által a feladatok kiadása során megál-
lapított egyedi ügyintézési határidõn belül kell elintézni. A
30 napos ügyintézési határidõt kell irányadónak tekinteni
azokban az esetekben, ha jogszabály másként nem rendel-
kezik, illetve ha a vezetõ a teljesítés határidejét nem írta

elõ. Minden olyan feladatnál és esetben, amikor az ügyin-
tézés során közbensõ intézkedéseket kell végezni, egyedi
ügyintézési határidõt szükséges meghatározni. A megálla-
pított belsõ határidõ módosítására az jogosult, aki azokat
megállapította, illetve annak felettese. Az ügyintézési ha-
táridõket a minisztériumi érkeztetés idõpontjától kell szá-
mítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határidõk nem vonat-
koznak a „sürgõs” („S”) jelzésû iratokra, amelyeket soron
kívül, de legkésõbb 3 munkanapon belül kell elintézni.

(4) Az országgyûlési képviselõk indítványait a (3) be-
kezdés szerinti határidõben kell megválaszolni.

(5) A szervezeti egységekben a munkát úgy kell meg-
szervezni, hogy az ügyek határidõben történõ elintézé-
séért, illetõleg annak elmulasztásáért felelõs személy meg-
állapítható legyen.

(6) Az ügyintézésért felelõs az eljárás során a követke-
zõket látja el:

a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más
információt tartalmazó anyagokat, szükség szerint intéz-
kedik az ügyben elõzõleg keletkezett iratok pótlólagos
összegyûjtésérõl, csatolásáról,

b) amennyiben az ügyben más szervezeti egység, illetve
a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, intéz-
mény álláspontjának bekérése szükséges, errõl indokolt
esetben felettesét, valamint a Közigazgatási Koordinációs
Fõosztály vezetõjét külön tájékoztatja, az egyeztetést az
illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi,

c) az ügyben folytatott jelentõsebb tárgyalásról, érte-
kezletrõl, megbeszélésrõl, szóbeli megállapodásról,
egyeztetésrõl feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhe-
lyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetõi utasításokat
– indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az ügyet kísérõ
lapon külön feljegyzi,

d) megállapításait, javaslatát az ügyiratban röviden
összegzi, és elkészíti a kiadmány tervezetét,

e) az ügyiratot kiadmányozza, vagy továbbítja a kiad-
mányozásra jogosulthoz,

f) az elõadói ívre feljegyzi a kezelõi és kiadói utasítá-
sokat.

(7) Az ügy intézésére kijelölt köteles vezetõje utasításai
szerint eljárni. Ha az ügyintézés során kapott vezetõi utasí-
tással nem ért egyet, a Ktv.-ben foglaltak szerint jár el.

(8) A kiadmányozásra elõkészített ügyiratokat – ha a
közvetlen vezetõ másként nem rendelkezett – a szolgálati
út betartásával kell felterjeszteni a kiadmányozásra jogo-
sulthoz. A miniszter által kiadmányozásra kerülõ ügyirato-
kat, a miniszterhez szóló elõterjesztéseket (jelentéseket,
tájékoztatókat, feljegyzéseket) ellenkezõ miniszteri ren-
delkezés hiányában az érintett szakállamtitkároknak való
elõzetes bemutatást követõen az általános jogkörû állam-
titkár útján – a területére tartozó ügyek tekintetében a szo-
ciálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs államtit-
kárral együttesen – kell felterjeszteni.
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(9) Különösen indokolt esetben a köztisztviselõ közvet-
lenül fordulhat a kiadmányozásra jogosult államtitkárhoz
vagy a szakállamtitkárhoz a fõosztályvezetõ egyidejû tájé-
koztatása mellett.

(10) A miniszter, az államtitkárok, a szakállamtitkárok,
a kabinetfõnök által kiadmányozásra kerülõ iratok, illetve
feljegyzések, tájékoztatók esetében a titkárságvezetõk kö-
telesek ellenõrizni, hogy az ügyintézõk és a vezetõk az elõ-
írt egyeztetési kötelezettségüknek eleget tettek-e.

(11) A felettes vezetõ rendelkezése alapján a köztisztvi-
selõk kötelesek olyan ügynek az intézésére is, amely e sza-
bályzat, illetve az ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint
más szervezeti egység, vezetõ vagy ügyintézõ feladatköré-
be tartozik. Ilyen esetben az ügyben egyébként hatáskörrel
rendelkezõ szervezeti egység, illetõleg ügyintézõ tájékoz-
tatásáról a munkát elrendelõ gondoskodik.

(12) A miniszterhez címzett
a) hivatalos megkereséseket a miniszter, a kabinetfõ-

nök, a miniszteri titkárság vezetõje vagy a miniszter által
megbízott munkatárs szignálja ki az államtitkároknak,

b) egyedi ügyekben érkezett beadványokra az a) pont-
ban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a szignálás az ille-
tékes szakállamtitkárnak, illetve fõosztályvezetõnek szól,

c) lakossági tájékoztatást kérõ leveleket – a miniszter el-
lenkezõ utasításáig – a kabinetfõnök, vagy a miniszteri tit-
kárság vezetõje, vagy az általa megbízott munkatárs szig-
nálja ki a Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály
vezetõjének,

d) méltányossági kérelmeket tartalmazó megkeresések-
re a c) pontban foglaltak az irányadóak, azzal, hogy a be-
adványokat a döntés elõkészítésére kötelezett szervezeti
egység vezetõjének kell kiszignálni.

(13) A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály Doku-
mentációs Osztályának postabontó részlege valamennyi
beérkezett küldemény borítékját érkeztetõbélyegzõvel lát-
ja el, majd az iktatásköteles küldeményeket – nyilvántar-
tásba vétel céljából – átadja a központi iktató részére.
A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály Dokumentációs
Osztálya a küldemények nyilvántartásba vételét követõen
gondoskodik az illetékes szervezeti egység részére történõ
átadásról.

(14) A minisztériumhoz konkrét címzés nélkül érkezõ
ügyiratok a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály Doku-
mentációs Osztályára érkeznek. Ebben az esetben a Köz-
igazgatási Koordinációs Fõosztály Dokumentációs Osztá-
lya – a nyilvántartásba vételt követõen – a beadvány tartal-
ma szerint gondoskodik az illetékes szervezeti egység ré-
szére történõ átadásról.

(15) Az államtitkárok vagy a szakállamtitkárok nevére
érkezõ ügyiratokat a címzettek központi iktatás után, ha-
táskörükben szignálják ki az általuk irányított illetékes
szervezeti egységek vezetõjének. A közvetlenül a szerve-
zeti egységhez címzett ügyiratokkal kapcsolatos teendõket
– a központi iktatás után – a fõosztályvezetõk saját hatás-

körükben végzik. A nem közvetlen alárendeltnek történõ
kiszignálás esetén a címzett köteles értesíteni errõl a
közvetlen felettesét.

(16) A miniszter normatív utasításával olyan feladatok
végrehajtására, amelyek a minisztérium több szervezeti
egységét érintik – a szervezeti hierarchiától függetlenül –
munkacsoportokat hozhat létre, kijelöli azok vezetõit és
tagjait, megállapítja a munkavégzésük szabályait. A mun-
kacsoportok munkáját a miniszter, az államtitkárok vagy a
kabinetfõnök ellenõrzi.

(17) Az ügyiratok kezelésének részletes szabályait az
iratkezelési szabályzat, a titokvédelmi szabályzat, vala-
mint az irattári terv tartalmazza.

(18) Az európai uniós döntéshozatali eljárással össze-
függésben a fentieket az Európai Unió döntéshozatali te-
vékenységében való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó
kormányzati koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.)
Korm. határozatnak megfelelõen kell alkalmazni.

(19) Az európai uniós döntéshozatali eljáráshoz kapcso-
lódó EUDOK elektronikus információs bázisra épülõ ügy-
intézést, a fenti kormányrendeletben leírtaknak megfele-
lõen, az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály Európai
Uniós Osztálya koordinálja.

(20) A tárca európai uniós ügyekben kijelölt EKTB kép-
viselõjéhez közvetlenül érkezõ feladatok és megkeresések
esetében szintén a (18) bekezdés szerinti kormányhatáro-
zat eljárásrendje az irányadó.

A munkaterv készítése
62. §

(1) A minisztérium fõ feladatait – a Kormány munkater-
véhez igazodva – a félévenként összeállított minisztériumi
munkaterv foglalja össze.

(2) A munkaterv tervezetét féléves idõszakra a Közigaz-
gatási Koordinációs Fõosztály készíti elõ. A terv tartal-
mazza a Kormány munkatervében, valamint a jogszabá-
lyokban szereplõ minisztériumi kötelezettségeket, az Or-
szággyûlés és a Kormány határozataiból, a tagállami stá-
tuszból származó, továbbá nemzetközi kötelezettségválla-
lással összefüggõ egyéb, valamint a minisztériumi belsõ
kezdeményezésû feladatokat. A végleges javaslatot a ko-
ordinációs szakállamtitkár az általános jogkörû államtitkár
útján terjeszti fel jóváhagyásra a miniszternek. A munka-
tervet a miniszter hagyja jóvá.

(3) A munkatervtõl eltérõ jogszabály elõkészítésére irá-
nyuló kezdeményezéseket a Jogi Fõosztály véleményének
kikérésével a koordinációs szakállamtitkáron keresztül az
általános jogkörû államtitkárhoz kell eljuttatni. A kezde-
ményezésben röviden utalni kell a sürgõsség indokára, és
mellékelni kell a szakterületért felelõs szakállamtitkár
által jóváhagyott szabályozási koncepciót.
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(4) Ha a munkatervben szereplõ feladat teljesítése az
elõírt határidõben nem lehetséges, a fõfelelõs a felügyele-
tet ellátó szakállamtitkárt, illetve az általános jogkörû ál-
lamtitkárt – a megjelölt határidõ lejárta elõtt – köteles tájé-
koztatni.

(5) A szervezeti egységek a minisztériumi munkaterv
alapján elkészítik saját munkatervüket, amelyet a szerve-
zeti egységet felügyelõ vezetõ hagy jóvá.

(6) Az éves, önálló ellenõrzési munkaterv elkészítéséért
az Ellenõrzési Osztály vezetõje a felelõs. Az ellenõrzési
munkatervet a miniszter hagyja jóvá. Ha az ellenõrzési
munkatervben szereplõ feladat teljesítése az elõírt határ-
idõben nem lehetséges az Ellenõrzési Osztály vezetõje a
minisztert – a megjelölt határidõ lejárta elõtt – köteles tájé-
koztatni.

A kiadmányozási jog gyakorlása
63. §

(1) A kiadmánytervezeteket az arra jogosult vezetõ ki-
admányozhatja. A kiadmányozás magában foglalja:

a) az írásbeli intézkedés (véleménynyilvánítás, közben-
sõ intézkedéstervezet stb.) kiadásának,

b) az érdemi állásfoglalásnak,
c) külön erre irányuló utasítás esetében az ügyirat irat-

tárba helyezésének jogát.

(2) A miniszter kiadmányozza
a) a köztársasági elnöknek, az Országgyûlés tisztségvi-

selõinek, a Kormány tagjainak, az Alkotmánybíróság el-
nökének, a Legfelsõbb Bíróság elnökének, a Legfõbb
Ügyésznek, az országgyûlési biztosoknak, az Állami
Számvevõszék elnökének,

b) az Európai Unió, illetve a nemzetközi szervezetek ve-
zetõ tisztségviselõinek,

c) más országok politikai és állami vezetõinek,
d) a külképviseletek vezetõinek
küldött ügyiratokat, a kormány-elõterjesztéseket és

mindazokat az iratokat, amelyeknek kiadmányozási jogát
magának tartotta fenn. A miniszter a kiadmányozási jogát
– ha jogszabály másként nem rendelkezik – az állami veze-
tõkre, valamint a fõosztályvezetõi jogállású köztisztvise-
lõkre ruházhatja át.

(3) A tárcaközi egyeztetésekre érkezett anyagokkal kap-
csolatos tárcavéleményt az általános jogkörû államtitkár
kiadmányozza.

(4) A miniszter kiadmányozási jogkörét akadályoztatá-
sa vagy távolléte esetén az általános jogkörû államtitkár –
a miniszter és az általános jogkörû államtitkár egyidejû
akadályoztatása vagy távolléte esetén a szociálpolitikai és
esélyegyenlõségi területért felelõs államtitkár – gyako-
rolja.

(5) Az államtitkárok távolléte esetén a miniszter által ki-
jelölt szakállamtitkár gyakorolja az aláírási jogot.

(6) Az államtitkárok és a szakállamtitkárok a hatáskö-
rükbe tartozó ügyekben saját jogkörben gyakorolják az
aláírási jogot.

(7) A szakállamtitkár távolléte esetén egyes konkrét
ügyekben az általa kijelölt fõosztályvezetõ gyakorolja az
aláírási jogot.

(8) A kabinetfõnök és a szervezeti egységek vezetõi a
hatáskörükbe tartozó olyan ügyekben gyakorolják az alá-
írási jogot, amelyekben az nincs a miniszter, az államtitká-
rok vagy a szakállamtitkárok részére fenntartva.

(9) A Miniszteri Kabineten és a szervezeti egységen be-
lüli egyéb aláírási jog gyakorlását a kabinetfõnök, illetve a
szervezeti egység vezetõje az ügyrendben, a munkaköri le-
írásokban vagy írásbeli meghatalmazásban szabályozza.

(10) A fõosztályvezetõ kiadmányozási jogával meg-
egyezõ, önálló kiadmányozási joggal rendelkezik

a) a miniszteri titkárság tekintetében a miniszteri titkár-
ság vezetõje,

b) a belsõ ellenõrzési feladatok tekintetében az Ellenõr-
zési Osztály vezetõje,

c) a nyugdíjterületet illetõen a Pénzbeli Ellátási és
Nyugdíjbiztosítási Fõosztály általános fõosztályvezetõ-
helyettese,

d) a Közmunkatanács Titkárságának tekintetében a
Közmunkatanács Titkárságának vezetõje,

e) a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti ügyeket illetõ-
en a Fogyasztóvédelmi Osztály vezetõje,

f) a gyermek- és ifjúsági ügyekkel összefüggésben a
Gyermek- és Ifjúsági Osztály vezetõje,

g) a szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, családtámo-
gatási, társadalombiztosítási nyugellátásokkal kapcsola-
tos, esélyegyenlõségi, fogyatékosságügyi, romaügyi,
gyermek- és ifjúsági, kábítószerügyi koordinációs, a civil
kapcsolatokkal összefüggõ és fogyasztóvédelmi területet
illetõen a Jogi Fõosztály általános fõosztályvezetõ-helyet-
tese,

h) a tárca irányítása, illetve felügyelete alatt álló intéz-
ményekkel kapcsolatos ügyek tekintetében az Intézmény-
felügyeleti Osztály vezetõje,

i) az európai uniós ügyekkel összefüggésben az Európai
Uniós Osztályt vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes,

j) a minisztérium igazgatási feladatait ellátó gazdasági
szervezet (a Pénzügyi Osztály, a Gazdálkodási Számviteli
Osztály, valamint a Közbeszerzési és Vagyongazdálkodá-
si Osztály) tekintetében a Közbeszerzési és Vagyongaz-
dálkodási Osztályt vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes,

k) az ágazati és belsõ informatikai feladatok tekinteté-
ben az Informatikai Osztály vezetõje,

l) az ágazati és minisztériumi dokumentációs feladatok
tekintetében a Dokumentációs Osztály vezetõje,

m) az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága te-
kintetében az OÉT Titkárságának vezetõje,

n) a Rehabilitációs Projektiroda tekintetében a Rehabi-
litációs Projektiroda vezetõje,
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o) a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság
tekintetében a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs
Igazgatóság vezetõje (igazgatója).

(11) A nemzetközi és európai uniós ügyek kivételével a
tárcaközi bizottságokban, vegyes bizottságokban a mi-
nisztérium képviseletére kijelölt munkatárs a bizottsági
tagságból eredõ ügyekben aláírási joggal rendelkezik, a
munkahelyi vezetõ folyamatos tájékoztatása mellett.

(12) A kiadmányozási jog gyakorlásának részletes sza-
bályait a szervezeti egység vezetõje az ügyrendben hatá-
rozza meg oly módon, hogy a jogszerûségi és a szakszerû-
ségi követelmények érvényesülése mellett biztosítva le-
gyen a gyors ügyintézés.

(13) Gazdálkodási jellegû vagy ilyen kihatású ügyek-
ben a kiadmányozási, illetõleg a kötelezettségvállalási,
utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítõi jog a megfelelõ
szabályzatokban foglaltak megtartásával gyakorolható.

(14) Az ügyiratot irattárba az ügyintézõ helyezheti, ha
az ügyre vonatkozóan a kiadmányozási jog gyakorlója ezt
a jogot magának nem tartotta fenn.

(15) Az Európai Unióval összefüggõ témákban az iratok
kezelése az EUDOK elektronikus rendszer szabályainak
megfelelõen történik (jelszavas hozzáféréssel, zárt kör-
ben).

A minisztérium képviselete
64. §

(1) A minisztérium képviseletét az Országgyûlésben, a
Kormányban, a különbözõ kormány-, illetve tárcaközi bi-
zottságokban, a társfõhatóságokkal, az önkormányzatok-
kal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásnál
– a miniszter által a jogszabályi keretek között meghatáro-
zott rendben – a miniszter, az államtitkárok, a szakállam-
titkárok, a fõosztályvezetõk, illetve a vezetõk által erre
kijelölt személyek látják el a következõ rend szerint:

a) az Országgyûlés plenáris ülésén a minisztériumot a
miniszter, akadályoztatása esetén a szociálpolitikai és
esélyegyenlõségi területért felelõs államtitkár – együttes
akadályoztatásuk esetén az általános jogkörû államtitkár –
képviseli,

b) az Országgyûlés bizottságainak ülésén a minisztéri-
um képviseletére a miniszter, a szociálpolitikai és esély-
egyenlõségi területért felelõs államtitkár, a koordinációs
szakállamtitkár, a téma szerint érintett szakállamtitkár, il-
letve a miniszter vagy a szociálpolitikai és esélyegyenlõ-
ségi területért felelõs államtitkár által kijelölt vezetõ be-
osztású köztisztviselõ jogosult,

c) a kormányzati munkában – a d) pontban foglalt elté-
réssel – a minisztériumot a miniszter, akadályoztatása ese-
tén az általános jogkörû államtitkár – együttes akadályoz-
tatásuk esetén a szociálpolitikai és esélyegyenlõségi terü-
letért felelõs államtitkár – képviseli,

d) az államtitkári értekezleten a minisztériumot az álta-
lános jogkörû államtitkár, akadályoztatása esetén a koor-
dinációs szakállamtitkár képviseli,

e) a kormány-, illetve tárcaközi bizottságokban az adott
bizottság szintjének és feladatkörének megfelelõen a mi-
niszter kijelölése alapján az általános jogkörû államtitkár,
illetve a téma szerint érintett szakállamtitkár vagy az álta-
luk kijelölt személy képviseli a minisztériumot,

f) a társminisztériumokkal, a központi közigazgatási,
valamint az érdek-képviseleti szervekkel való kapcsolat-
tartásban az adott témakör fontosságának és jellegének
megfelelõen az állami vezetõ vagy az általa delegált sze-
mély a kapcsolattartás rendje szerint képviseli a miniszté-
riumot,

g) a minisztériumoknál, a központi közigazgatási és
egyéb szerveknél megtartott értekezleteken és tárgyaláso-
kon a minisztérium képviseletére a miniszter, az általános
jogkörû államtitkár vagy a koordinációs szakállamtitkár
által kijelölt személy, ennek hiányában a téma szerint érin-
tett szakállamtitkár, a szervezeti egység vezetõje, vagy az
általa kijelölt személy jogosult, aki az értekezlet tárgya
szerint – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat elõírásai
alapján – érdekelt,

h) az önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban
az általános jogkörû államtitkár, szakállamtitkárok, a kabi-
netfõnök és szervezeti egység vezetõi, illetve az általuk
megbízott köztisztviselõk képviselik a minisztériumot.

(2) A minisztérium jogi képviseletét a jogszabályi kere-
tek között a Jogi Fõosztály Általános Jogi Osztályának
jogtanácsosai, illetve képviseleti joggal bíró jogászai lát-
ják el.

(3) A hatósági határozatok elleni bírósági felülvizsgála-
ti ügyekben a határozathozatalban részt vevõ fõosztály ve-
zetõje által kijelölt személy a Jogi Fõosztály Általános Jo-
gi Osztályának megkeresésére közremûködik a képviselet
ellátásához szükséges felkészülésben.

A nemzetközi kapcsolatok és a tagállami mûködés
keretében végzett döntés-elõkészítõ tevékenység rendje

65. §

(1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó kor-
mányszintû nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesz-
tése a koordinációs szakállamtitkár irányítása alatt, a mi-
nisztérium szervezeti egységei, valamint az Európai Uniós
és Nemzetközi Fõosztály szoros együttmûködésében való-
sul meg.

(2) Az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály gondos-
kodik a külföldi partnerekkel és partnerintézményekkel
folytatandó tárgyalások összehangolásáról, valamint koor-
dinálja a vonatkozó be- és kiutazásokat.

(3) Az államtitkári szintnél alacsonyabb részvételû
nemzetközi együttmûködések, projektek elõkészítése,
küldöttségek fogadása, külföldi partnerrel folytatandó ér-
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demi tárgyalásokon, nemzetközi konferenciákon, egyéb
külföldi rendezvényeken való részvétel esetén szükséges
az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztállyal történõ elõ-
zetes, írásbeli egyeztetés, függetlenül attól, hogy az ese-
ménynek van-e pénzügyi vonzata. A vonatkozó ügyirato-
kat – az általános jogkörû államtitkár és a szakterületet fel-
ügyelõ szakállamtitkár egyetértésével – kell az Európai
Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztályára eljuttatni.
Ad hoc jellegû események tekintetében azonnali szóbeli
egyeztetés szükséges.

(4) Amennyiben bármilyen okból nem lehetséges az Eu-
rópai Uniós és Nemzetközi Fõosztállyal történõ egyezte-
tés, és az esemény, a tárgyalás különösen fontos, az arra
vonatkozó rövid beszámolót, jelentést kell az Európai
Uniós és Nemzetközi Fõosztályhoz további koordináció
céljából eljuttatni.

(5) A Magyarországon megrendezésre kerülõ nemzet-
közi részvételû konferenciák megnyitása, nagykövetségek
fogadásain való részvétel tekintetében egyeztetni kell az
Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztállyal, amely a Mi-
niszterelnöki Hivatallal további egyeztetést folytat.

(6) Ha a miniszter, az államtitkárok vagy a koordinációs
szakállamtitkár vesz részt a (3)-(5) bekezdés szerinti ese-
ményen, a kabinetfõnök, a titkárságvezetõ az Európai és
Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztályával a szükséges elõ-
készítés érdekében soron kívül felveszi a kapcsolatot.

(7) Az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály féléves
utazási tervet készít. Ez a terv alapvetõen a szakmai és
pénzügyi elõzetes tervezést és elõre látható szakmai utak
összehangolását szolgálja.

(8) Külföldi utazásokra a miniszter, az államtitkárok, a
koordinációs szakállamtitkár, illetve az Európai Uniós és
Nemzetközi Fõosztály vezetõjének jóváhagyásával kerül
sor, az erre vonatkozó külön szabályzatban meghatározott
rend szerint.

(9) A külföldi utazásokról, a hazajövetelt követõ 5 mun-
kanapon belül úti jelentést kell készíteni, az erre vonatko-
zó szabályzatnak megfelelõen. Az európai uniós döntésho-
zatalban való részvétellel összefüggõ utazások esetében a
jelentéstétel módjára és idõpontjára az EKTB által elfoga-
dott szabályok az érvényesek.

(10) Az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály havon-
ta, a tárgyhónapot követõ 5 munkanapon belül írásbeli tá-
jékoztatást készít a minisztérium munkatársainak külföldi
utazásairól a minisztérium állami vezetõi számára.

(11) A külföldiekkel Magyarországon folytatott hivata-
los tárgyalásokról, az eseményt követõ 3 munkanapon be-
lül emlékeztetõt kell készíteni az erre vonatkozó szabály-
zatnak megfelelõen. Ez alól kivételt képeznek az európai
uniós döntéshozatalban való részvétellel összefüggõ tár-
gyalások, amelyekre az EKTB által elfogadott szabályok
érvényesek.

(12) Az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály gon-
doskodik a hozzá eljuttatott úti jelentések és emlékeztetõk
hozzáférhetõvé tételérõl, illetve a minisztériumon belüli
célzott nyilvánosságra hozatalról. Ez alól kivételt képez-
nek az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel
összefüggõ utazásokról készült jelentések, amelyek tekin-
tetében az EKTB által elfogadott szabályok érvényesek.

66. §

(1) A tagállami mûködéssel összefüggõ ágazati és mi-
nisztériumi feladatok koordinációja a koordinációs szakál-
lamtitkár irányításával történik. A feladatok ellátása során
az Országgyûlés és a Kormány tagállami mûködéssel
összefüggõ kapcsolattartásáról szóló jogszabályok és a
tagállami koordináció rendjérõl szóló kormányhatározat
szabályai, továbbá a Külügyminisztérium által kibocsátott
útmutatók által meghatározott eljárási rend megtartását e
szakasz rendelkezéseivel összhangban kell biztosítani.

(2) A tagállami mûködés során, ha jogszabály vagy
egyéb eljárási rend másként nem rendelkezik a képviselni
szükséges álláspontot magyar kormányzati álláspontként
kell képviselni, ezért ennek kialakítása során figyelemmel
kell lenni arra, hogy a kialakított és képviselt álláspont
nem a minisztérium, illetve a miniszter, hanem a Magyar
Köztársaság nevében és számára keletkeztet a késõbbiek-
ben kötelezettségvállalást. Erre figyelemmel az álláspont
jóváhagyása – az elõkészítés szintjétõl függõen – az
EKTB valamely munkacsoportjának vezetõje, az Európai
Uniós és Nemzetközi Fõosztály vezetõje (a tárca EKTB
képviselõje), a koordinációs szakállamtitkár, az államtit-
károk, illetve a miniszter jóváhagyásával történhet.

(3) A tagállami mûködéssel, európai uniós döntéshoza-
tallal összefüggõ álláspontok szakmai tervezetének kiala-
kításáért a szakértõi munkacsoportokba név szerint kijelölt
képviselõk felelnek, a szakértõi munkacsoport vezetõjé-
nek irányításával.

(4) Amennyiben a szakmai döntés-elõkészítõ feladat
nem sorolható be egyértelmûen a munkacsoporti felelõssé-
gi struktúrába, a szakmai fõfelelõs kijelölésérõl a koordi-
nációs szakállamtitkár jóváhagyásával az Európai Uniós
és Nemzetközi Fõosztály vezetõje (mint az EKTB tárca-
képviselõje) az illetékes szakállamtitkár és fõosztályveze-
tõ bevonásával gondoskodik.

(5) A szakmai fõfelelõs az adott ügy tekintetében gon-
doskodik különösen az adott a témakör átfogó kormányza-
ti feldolgozásának és kezelésének szakmai elõkészítésérõl,
a magyar pozíció szakmai tervezetének kialakításáról. En-
nek során szükség szerint együttmûködik a szociális part-
nerekkel, a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel.
Az adott ügy kapcsán elõkészített magyar álláspont az
alábbi elemeket tartalmazza:

a) annak az intézménynek a megnevezése, amely a ter-
vezetet, dokumentumot kibocsátotta, vagy amennyiben ez
ismert, annak a közösségi intézménynek a megnevezése
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(ülés dátuma és napirendi pont száma), amely a tervezetet
megtárgyalja;

b) a dokumentum tárgya és a hivatkozott dokumentu-
mok nyilvántartási száma (a tanács fõtitkársága vagy a bi-
zottság által adott azonosító jel);

c) közösségi döntéshozatali fázis, a döntéshozatal idõzí-
tése;

d) a tanácsi javaslat rövid összefoglalása, tartalmi elem-
zése;

e) tagállamok, uniós intézmények, érdekvédelmi szer-
vezetek álláspontjainak összefoglalása;

f) a hazai egyeztetés állása;
g) rövid, tömör magyar álláspont (angol nyelven);
h) a magyar álláspont indoklása,
ha) a javaslat hazai jogi vonatkozásai,
hb) költségvetési és egyéb hatások;
i) szakkifejezések magyarázata.

(6) A szakmai fõfelelõs az elkészült magyar álláspont
szakmai tervezetét, a szervezeti egységet vezetõ tájékozta-
tása/jóváhagyása mellett, a kormányzati eljárásrendnek
megfelelõen eljuttatja az illetékes szakértõi munkacsoport
vezetõjének.

(7) A szakértõi munkacsoport vezetõje felelõs a szak-
mai álláspont tárcák közötti, illetve szociális partnerekkel
és más érdekképviseletekkel történõ egyeztetéséért. Az
egyeztetés során felmerült vitás kérdések rendezésében az
illetékes szakmai fõfelelõs közremûködik. A szakértõi
munkacsoport vezetõje, illetve az EKTB tárcafelelõse
gondoskodik arról, hogy a minisztérium felsõ szintû veze-
tõi az európai uniós döntéshozatal keretében folyó munká-
ról folyamatosan tájékoztatást kapjanak, illetve az állás-
pontot – a témakörök jellegének, fontosságának megfele-
lõen, szükség szerint – jóváhagyják.

(8) Az egyeztetett álláspontot a munkacsoport vezetõje,
illetve az EKTB tárcaképviselõje a jóváhagyás céljából
beterjeszti az EKTB-nek.

(9) Az elkészített álláspont képviseletének szintjérõl –
az ügy állásának döntéshozatali fázisától illetve jelentõsé-
gétõl függõen – a munkacsoport vezetõje, az EKTB tárca-
képviselõje, a koordinációs szakállamtitkár, az államtitká-
rok, illetve szükség szerint a miniszter dönt az Európai
Uniós és Nemzetközi Fõosztály javaslata alapján.

(10) A szakértõi szintû képviselet további szabályait az
Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való rész-
vételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordiná-
cióról szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat tartal-
mazza.

A sajtóval és a tömegtájékoztatást végzõ szervekkel való
kapcsolattartás rendje

67. §

(1) A minisztérium az egységes, összehangolt tájékozta-
tás, valamint a médiával való korrekt, jó kapcsolat fenntar-

tása érdekében a sajtótitkárság közremûködésével tájékoz-
tatja a közvéleményt tevékenységérõl, az állampolgárokat
érintõ kérdésekrõl.

(2) A sajtótitkárság feladatainak ellátása során az egysé-
ges kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében
együttmûködik a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati
kommunikációért felelõs szervezeti egységeivel.

(3) A sajtótitkársággal kapcsolatba kell lépni, illetve a
sajtótitkárságot tájékoztatni kell, ha bármely szervezeti
egységtõl, vezetõtõl, szakértõtõl újságíró vagy bármely
sajtóorgánum szerkesztõsége háttér-információt, nyilatko-
zatot, konkrét ügyben reagálást kér, vagy ha a minisztéri-
um tervezett intézkedése a lakosság valamely csoportjá-
nak életviszonyára kihatással van. Közvetlen megkeresés
esetén tájékoztatni kell az újságírót, hogy kérését elõzete-
sen szükséges egyeztetnie a sajtótitkársággal. Az egyezte-
tésre a nyilatkozattétel elõtt kerül sor.

(4) Megkeresés esetében a sajtótitkárság referál a mi-
niszternek, az államtitkároknak vagy a szakállamtitkárok-
nak, és a döntésrõl soron kívül értesíti a megkeresett szer-
vezeti egységet. Rendkívüli nyilatkozattétel esetén soron
kívül tájékoztatni kell a sajtótitkárságot, a nyilatkozattétel
tartalmának lehetõ legalaposabb ismertetése mellett annak
érdekében, hogy elkerülhetõ legyen az egymásnak ellent-
mondó információk kikerülése a minisztériumból.

(5) Ha a hírközlõ szerveken keresztül a sajtótitkárság jut
olyan információhoz, amelynek ismeretében azonnal in-
tézkednie kell, akkor a sajtótitkárság vezetõje értesíti a mi-
nisztériumban tartózkodó legfelsõbb vezetõt.

(6) A nyilatkozónak hosszabb, elemzõ nyilatkozattétel,
interjú esetén joga van kérni a publikálni kívánt anyag
megtekintését. Az egyeztetés technikai lebonyolításában a
sajtótitkárság közremûködik.

(7) A sajtótitkárság a közvéleményt érintõ miniszté-
riumi döntésekrõl, illetve ezek elõkészületeirõl tájékozta-
tást kap.

(8) Koncepcionális kérdésekben, illetve ha a miniszter
így dönt, csak a miniszter vagy az általa megbízott személy
nyilatkozhat. Egyéb kérdésekben a nyilatkozókat az ál-
lamtitkárok vagy a szakállamtitkár jelöli ki, amelyrõl tájé-
koztatja a sajtótitkárságot.

(9) A minisztérium közleményeit – ha azt nem a minisz-
ter, az államtitkárok vagy a szakállamtitkár teszi közzé –
kizárólag a sajtótitkársággal történt elõzetes egyeztetés
alapján és a sajtótitkárság fejlécével ellátott hivatalos pa-
píron lehet kiadni.

(10) A sajtótájékoztatók zökkenõmentes lebonyolítása
és jó szakmai elõkészítése érdekében a sajtótájékoztató
tartalmáról, a résztvevõk pontos körérõl 3 nappal az ese-
mény elõtt értesíteni kell a sajtótitkárságot. A sajtóanyagot
2 munkanappal az eseményt megelõzõen kell megküldeni
a sajtótitkárságnak.
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Jogszabályok kibocsátásának, elõkészítésének rendje

68. §

(1) A jogszabályok szövegtervezetének kidolgozása
elõtt minden esetben – a koncepcionális irányok miniszteri
kijelölését követõen elvi, tartalmi, szervezési kérdésekre is
kitérõ komplex, átfogó jellegû – koncepciót kell készíteni
(a továbbiakban: koncepció). Mellékelni kell az elkészítés
határidõs ütemtervét (koncepció véglegesítése, vezetõi
döntés a kodifikációról, közigazgatási és egyéb egyezte-
tés, társadalmi egyeztetés módja, kabinetülés, államtitkári
értekezlet, kormányülés, Országgyûléshez benyújtás idõ-
pontjai).

(2) A koncepció elõkészítéséért, elõzetes társadalmi és
szakmai egyeztetésének lefolytatásáért, illetõleg tartalmá-
nak szakmai és gazdasági helytállóságáért és megvalósít-
hatóságáért a feladatkörénél fogva elsõdlegesen érintett
szakállamtitkár és az érintett szervezeti egység vezetõje
(a továbbiakban együtt: elõkészítõ) a felelõs. A koncepció
kidolgozásában részt vevõ más szervezeti egységek fel-
adatkörüknek megfelelõ mértékben felelnek.

(3) Ha a koncepció elõkészítése több szervezeti egység
feladatkörét is érinti, be kell kérni az érintett szervezeti
egységek vezetõinek egyetértését, illetõleg észrevételeit.
A Jogi Fõosztállyal az egyeztetés minden esetben kötele-
zõ. Ha az elõterjesztésnek pénzügyi-gazdasági hatása van
a Gazdasági Fõosztállyal, európai uniós kapcsolódás ese-
tén pedig az Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztállyal
kötelezõ az egyeztetés.

(4) Ha a koncepció tartalmát illetõen az elõkészítõ és az
érintett szervezeti egységek között érdemi véleményelté-
rés van, azt két- vagy többoldalú megbeszélés útján kell
egyeztetni. Az egyeztetést a téma szempontjából illetékes
szakállamtitkár(ok) figyelemmel kíséri(k), elõsegíti(k) an-
nak eredményességét.

(5) Ha az elõkészítõ és az érintett szervezeti egységek
között érdemi kérdésekben egyetértés nem jött létre, az
elõkészítésért elsõdlegesen felelõs szervezeti egység tevé-
kenysége felett felügyeletet gyakorló szakállamtitkár – az
ügyben érintett más szakállamtitkárral együtt – dönt a vitás
kérdésekben.

(6) Az (5) bekezdésben említett véleményeltérést jelez-
ni kell a koncepcióban annak feloldása esetén is, különö-
sen, ha az jelentõs kérdésre vonatkozik. Ugyancsak jelezni
kell a belsõ egyeztetés után fennmaradt vitás kérdéseket,
azok döntési alternatíváit.

(7) Az elõkészítõ köteles a koncepcióban valamennyi
olyan kérdéskör elemzésére, amelyre szükség lehet a meg-
vitatás és a további egyeztetés tekintetében.

(8) A koncepciók és a kormányelõterjesztés-tervezetek
esetében a Kormány ügyrendje szerinti vezetõi összefog-
lalót kell készíteni.

(9) Amennyiben a koncepció tartalmi hiányosságainál
fogva a normaszöveg-tervezet elkészítésére nem alkalmas,
a Jogi Fõosztály vezetõje, illetve a 63. § (10) bekezdésé-
nek g) pontjában meghatározott területeken a Jogi Fõosz-
tály általános fõosztályvezetõ-helyettese – a koordinációs
szakállamtitkár egyidejû tájékoztatása mellett – kiegészí-
tés céljából visszaadja azt az elõkészítõnek, megjelölve a
konkrét hiányosságokat.

(10) Az egyeztetést (illetõleg a vitás kérdések tisztázá-
sát) követõen a koncepciót az elõkészítésért felelõs szerve-
zeti egység vezetõje elõterjeszti a szakterületet irányító
szakállamtitkárnak. A szakállamtitkár a szakmai koncep-
ciót – a területére tartozó ügyek tekintetében a szociálpoli-
tikai és esélyegyenlõségi területért felelõs államtitkár út-
ján – felterjeszti az általános jogkörû államtitkárhoz, aki a
miniszterhez továbbítja, vagy vezetõi értekezleten való
megtárgyalását rendeli el.

(11) A miniszter, a miniszteri értekezlet, az államtitkári
értekezlet vagy a szakmai vezetõi értekezlet

a) jogszabály esetén a kodifikációt, illetve egyéb elõter-
jesztés esetén az elõterjesztés tárgyának függvényében az
azzal kapcsolatos egyéb, további feladatok végrehajtását,
vagy

b) a koncepció átdolgozását
rendeli el.

69. §

(1) A jogszabály szövegét a Jogi Fõosztály készíti el a
jóváhagyott koncepció alapján, együttmûködve a koncep-
ció elkészítéséért felelõs elõkészítõvel. Ennek keretében a
Jogi Fõosztály vezetõje, illetve a 63. § (10) bekezdésének
g) pontjában meghatározott területeken a Jogi Fõosztály
általános fõosztályvezetõ-helyettese felelõs azért, hogy
megteremtõdjék az összhang az általános jogelvekkel, a
hatályos jogszabályokkal, a közösségi és a nemzetközi
joggal, az Európai Bíróság esetjogával, továbbá, hogy a
tervezet szerkesztési és szövegezési szempontból kifogás-
talan legyen.û

(2) A szervezeti egység vezetõje felelõs az európai uni-
ós tagságból eredõ jogharmonizációs feladatok meghatá-
rozásának, programozásának és teljesítésük ellenõrzésé-
nek rendjérõl szóló 1036/2004. (IV. 27.) Korm. határozat-
ban foglaltak végrehajtásáért.

70. §

(1) Az elkészített javaslat, illetve elõterjesztés szakma-
politikai munkacsoporthoz történõ benyújtását, valamint
államigazgatási egyeztetését az általános jogkörû államtit-
kár engedélyezi. Az engedélyezést jogszabálytervezet ese-
tén az elõkészítõ szervezeti egység vezetõje a Jogi Fõosz-
tály vezetõjével, illetve a 63. § (10) bekezdésének g) pont-
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jában meghatározott területeken a Jogi Fõosztály általános
fõosztályvezetõ-helyettesével együttes feljegyzésben kéri,
amelyben tájékoztatják az általános jogkörû államtitkárt a
szabályozás tárgyáról, indokáról, valamint a jogszabály-
tervezettel kapcsolatban lefolytatott egyeztetésekrõl. Az
elõkészítõ szervezeti egység tevékenysége felett felügye-
letet gyakorló szakállamtitkárnak, valamint a koordinációs
szakállamtitkárnak az egyeztetés engedélyezését kezde-
ményezõ feljegyzést jóváhagyás céljából minden esetben
be kell mutatni.

(2) Az egyeztetésre engedélyezett tervezetet (javaslatot,
elõterjesztést) a Jogi Fõosztály készíti elõ államigazgatási
egyeztetésre, figyelembe véve a jogalkotásról szóló tör-
vényben és a Kormány ügyrendjében foglaltakat. A jog-
szabálytervezetet a szakmai érdek-képviseleti és érdek-
egyeztetõ szervekkel a Jogi Fõosztály, valamint a szakmai
szervezeti egység egyezteti. Az államigazgatási egyezte-
tésre elkészített tervezetet a Jogi Fõosztály küldi ki, majd a
beérkezett véleményeket a szakmai fõosztály a Jogi Fõ-
osztállyal együttmûködve feldolgozza, és megszervezi a
szükséges egyeztetéseket.

(3) Minden tervezetet (elõterjesztést) a külsõ egyezte-
téssel egyidejûleg be kell mutatni a miniszternek, az állam-
titkároknak, a szakállamtitkároknak, a miniszteri biztos-
nak és – a minisztériumi intranetrendszeren keresztül tör-
ténõ közzététel útján – a minisztérium szervezeti egységei-
nek, illetve a fogyatékos emberek számára hozzáférhetõ
módon (különös tekintettel a látássérült felhasználókra)
meg kell jelentetni a minisztérium honlapján.

(4) A külsõ szervek észrevételeit az elõkészítõ a Jogi
Fõosztállyal együttesen értékeli, az elfogadott észrevétele-
ket a Jogi Fõosztály vezeti át.

(5) A külsõ szervekkel való véleményeltérés esetén az
elõkészítõ a Jogi Fõosztály közremûködésével megkísérli
a vitás kérdések tisztázását. Az egyeztetés eredményérõl
az elõkészítõ tájékoztatja az illetékes szakállamtitkárt, kü-
lön kitérve a függõben maradt kérdésekre.

(6) A tervezetek esetében a tárcák közötti véleményelté-
rés egyeztetését elõször ügyintézõi, majd fõosztályvezetõi
szinten kell megkísérelni. Az egyeztetésben az érintett elõ-
készítõ és a Jogi Fõosztály együttesen vesz részt, ha azon-
ban ez az egyeztetés eredménytelen volt, azt szakállamtit-
kári, államtitkári, végül miniszteri szinten kell folytatni.
Ennek kezdeményezése a Jogi Fõosztály és az elõkészítõ
feladata.

(7) A lefolytatott egyeztetést követõen a Jogi Fõosztály
feljegyzésben foglalja össze az egyeztetések eredményét,
majd a kiadásra kész tervezetet (elõterjesztést) – az elõké-
szítõ szervezeti egység munkáját irányító szakállamtitkár,
a koordinációs szakállamtitkár, valamint az általános jog-
körû államtitkár – a területére tartozó ügyek tekintetében a
szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs ál-
lamtitkárral együttes – egyetértése esetén kiadmányozás
céljából bemutatja a miniszternek.

(8) Az elõterjesztéshez – a szakmai felelõs szervezeti
egység közremûködésével – a sajtótitkárság által összeál-
lított kommunikációs tervet kell csatolni.

Más minisztérium által elõkészített
jogszabálytervezet véleményezésének rendje

71. §

(1) A minisztériumok (kormányhivatalok) elõterjesz-
tés-, illetve jogszabálytervezeteinek véleményezése során
az egységes minisztériumi álláspont érvényesülése érde-
kében a beérkezõ tervezeteket a Közigazgatási Koordiná-
ciós Fõosztály megküldi a tárgy szerint érintett szervezeti
egységekhez, intézményekhez, annak feltüntetésével,
hogy az anyagot egyidejûleg mely további szervezeti egy-
ségek részére küldte meg. Amennyiben a véleményezõ
szervezeti egység álláspontja szerint az anyag további
szervezeti egység feladatkörét, valamint a miniszter irá-
nyítása alatt álló központi hivatalt vagy intézményt is
érinti, a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály vezetõjé-
nél haladéktalanul kezdeményezi a véleményezésre való
megküldést.

(2) A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály a vélemé-
nyezõ szervezeti egységek észrevételeinek figyelembevé-
telével elkészíti a minisztérium véleményét összefoglaló,
az általános jogkörû államtitkár által küldendõ válaszlevél
tervezetét, és azt – a területére tartozó ügyek tekintetében a
szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs ál-
lamtitkár útján – az általános jogkörû államtitkárnak eljut-
tatja. A véleményezõ szervezeti egységek az észrevételei-
ket szakállamtitkárságonként összefoglalva a Közigazga-
tási Koordinációs Fõosztály részére juttatják el a számukra
megadott határidõn belül.

(3) Ha az egységes állásfoglalás kialakítása során kide-
rül, hogy az egyes szervezeti egységek között vélemény-
különbség áll fenn, akkor a Közigazgatási Koordinációs
Fõosztály egyeztetést kezdeményez. Amennyiben a véle-
ményeltérés ezt követõen is fennáll, a kérdésben a koordi-
nációs szakállamtitkár dönt.

(4) Amennyiben a válaszadási határidõ bármely okból
nem tartható – különösen, ha bizonyos, hogy a tervezetre
lesz észrevétel – a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály-
nak errõl és a várható elkészülési idõpontról telefonon,
faxüzenetben vagy elektronikus úton tájékoztatnia kell a
véleményt kérõ minisztériumot (kormányhivatalt). Az
esetlegesen késedelmesen elkészült válaszlevelet elsõ lé-
pésként munkapéldányként faxon kell megküldeni a véle-
ményt kérõ minisztérium (kormányhivatal) részére.

(5) Az észrevételek alapján, illetve a szükséges egyezte-
tés után elkészített válaszlevél tervezetét a Közigazgatási
Koordinációs Fõosztály közvetlenül – illetve a területére
tartozó ügyek tekintetében a szociálpolitikai és esély-
egyenlõségi területért felelõs államtitkár útján – eljuttatja
az általános jogkörû államtitkár részére.
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(6) Az általános jogkörû államtitkár által aláírt válaszle-
velet és az elõzményeket az államtitkári titkárság a Köz-
igazgatási Koordinációs Fõosztálynak küldi vissza, amely
gondoskodik a minisztériumi véleménynek a címzett ré-
szére történõ megküldésérõl.

(7) A megküldést követõen a Közigazgatási Koordiná-
ciós Fõosztály gondoskodik az elküldött levél, valamint a
kapcsolódó anyagok irattározásáról, továbbá az észrevé-
telt tartalmazó tárcalevelet másolatban megküldi a véle-
ményezõ szervezeti egységeknek.

(8) Amennyiben az elõterjesztést, jogszabálytervezetet
küldõ minisztérium (kormányhivatal) a beérkezett észre-
vételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a minisztériu-
mot az észrevételt megfogalmazó szervezeti egység, vagy
ha a képviselet más módon nem biztosítható, szükség ese-
tén a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály képviseli.

(9) Az egyeztetés eredményérõl az egyeztetésen részt-
vevõ a szervezeti egység vezetõjét szóban, valamint a
Közigazgatási Koordinációs Fõosztály vezetõjét írásban
tájékoztatja.

A beszámolók és emlékeztetõk megküldésének rendje
72. §

A tárcaközi bizottságok, valamint a szakmapolitikai
munkacsoport – a minisztérium feladat- és hatáskörét
érintõ – napirendi pontjairól, valamint döntéseirõl értesí-
teni kell

a) az általános jogkörû államtitkárt,
b) a koordinációs szakállamtitkárt,
c) a feladatkörében érintett szakállamtitkárt,
d) saját elõterjesztés és döntési javaslat esetén – a 68. §

szerinti – elõkészítõt, valamint a Jogi Fõosztály feladat-
körrel rendelkezõ vezetõi megbízású köztisztviselõjét.

A munkakör átadás-átvétel rendjének szabályai
73. §

(1) A munkakörök átadás-átvételét az egyes munkakö-
rökben bekövetkezõ személyi változások, valamint tartós
(várhatóan 6 hónapot meghaladó) távollét esetén kell vég-
rehajtani.

(2) A munkakört a munkakör ellátására kinevezett új
köztisztviselõnek vagy a munkakör helyettesítésével meg-
bízott köztisztviselõnek kell átadni, új kinevezés vagy he-
lyettesítési megbízás hiányában a munkakört a közvetlen
vezetõnek kell átadni.

(3) A munkakör átadás-átvételt jegyzõkönyvben kell
rögzíteni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az átadás-átvétel helyét, idõpontját, tárgyát,
b) az átadásra kerülõ munkakör szakmai feladatait, a vo-

natkozó munkaköri leírást,

c) a folyamatban levõ fontosabb feladatok felsorolását,
és az azok végrehajtásának helyzetére vonatkozó adatokat,
az elért eredményeket, a mutatkozó hiányosságokat,

d) az átadásra kerülõ iratanyagokat, utasításokat, terve-
ket, szabályzatokat, továbbá a leltári tárgyak jegyzékét,

e) az átadónak és az átvevõnek a jegyzõkönyv tartalmá-
val, megállapításaival kapcsolatos esetleges észrevételeit,
megállapításait.

(4) A munkakör átadás-átvételi jegyzõkönyvet három
példányban kell elkészíteni, azt az átadó és az átvevõ köz-
tisztviselõ, valamint közvetlen munkahelyi vezetõjük írja
alá. A jegyzõkönyv egy-egy példányát a munkakört átadó
és átvevõ köztisztviselõk, valamint a közvetlen vezetõ
kapják meg.

A hivatali titok kezelésének szabályai
74. §

A szolgálati titok kezelésének részletes szabályait a ti-
tokvédelmi szabályzat tartalmazza.

Az utasítási jog gyakorlásának szabályai
75. §

(1) A minisztériumon belül a vezetõi utasítások írásbeli-
ek és szóbeliek lehetnek.

(2) Az írott formában megjelenõ normatív jellegû utasí-
tások elõkészítésére, kiadására e szabályzat rendelkezéseit
értelemszerûen alkalmazni kell azzal, hogy a miniszteri
utasítások nyilvántartását a Jogi Fõosztály végzi.

Az ellenõrzési jog gyakorlása
76. §

Az ellenõrzési jog gyakorlása a minisztérium ellenõrzé-
si nyomvonalának megfelelõen, az alábbi formában tör-
ténik:

a) vezetõi ellenõrzés: a szervezeti egységek vezetõi és
az irányítással megbízott munkatársak ellenõrzési jogukat
– az általános jelentési kötelezettség szabályainak betartá-
sa mellett – közvetlenül és folyamatosan gyakorolják (az
ellenõrzési tevékenység tételes feladat- és hatásköri szabá-
lyozását a munkaköri leírásuk tartalmazza),

b) munkafolyamatokba épített ellenõrzés: a szakmai,
gazdasági, ügyviteli folyamatok megszervezése során a
végrehajtó mûveletek közé, kötelezõen olyan ellenõrzési
mûveleteket kell beiktatni, amelyek a folyamat szabályos-
ságának és célszerûségének megállapítását szolgálják, il-
letve lehetõvé teszik, valamint a keletkezõ adatok valódi-
ságáról való meggyõzõdést segítik elõ,

c) belsõ, valamint felügyeleti ellenõrzés: a miniszter ál-
tal jóváhagyott éves ellenõrzési terv alapján történik, illet-
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ve ha azt soron kívül, a miniszter javaslata, illetve a saját
kezdeményezése alapján a belsõ ellenõrzési szerv vezetõje
elrendeli.

77. §

A belsõ ellenõrzés részletes szabályait a belsõ ellenõr-
zési kézikönyv tartalmazza. A minisztérium ellenõrzési
nyomvonala, valamint a minisztérium kockázatkezelési
szabályzata jelen szabályzat részei és annak mellékletei.

II. cím
Minisztériumi értekezletek

A miniszteri értekezlet
78. §

(1) A miniszteri értekezlet a minisztérium felsõvezetõi –
a Kormány döntéseire is figyelemmel levõ – heti feladatai-
nak kijelölését, a miniszter kormányülésre történõ felké-
szítését szolgáló értekezlet. Az értekezlet a minisztérium
munkáját érintõ jelentõs kérdésekben tájékoztatás nyújtá-
sára, a jelentõségüknél fogva egységes minisztériumi ál-
láspont kialakítását igénylõ kérdések megvitatására, az
álláspont kialakítására biztosít lehetõséget.

(2) Az értekezletre a kormányülést megelõzõen, illetve a
tájékoztatás tekintetében azt követõen kerül sor. Az értekez-
let pontos idõpontját a miniszter körlevélben határozza meg.

(3) Az értekezletet a miniszter, akadályoztatása esetén
az általános jogkörû államtitkár vezeti.

(4) Az értekezlet résztvevõi a miniszter, az államtitká-
rok, a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök és az Ellenõrzési
Osztály vezetõje. Állandó meghívott a miniszteri biztos, a
miniszteri titkárság vezetõje, valamint a miniszter által ki-
jelölt politikai fõtanácsadók, tanácsadók. A miniszter az
egyes napirendi pontok tárgyalásához más vezetõ jelenlé-
tét is elrendelheti.

(5) A miniszteri titkárság vezetõje
a) gondoskodik az értekezlet összehívásáról,
b) rövid összefoglalót készít az értekezlet döntéseirõl, a

miniszter által elõkészítésre kiadott ügyekrõl, és figyelem-
mel kíséri a feladatok megvalósulását.

Az államtitkári értekezlet
79. §

(1) Az államtitkári értekezlet az államtitkárok feladat-
körébe tartozó irányítási feladatok hatékony ellátását szol-
gáló, külön-külön megtartott értekezlet, amely az egysé-
ges minisztériumi álláspont kialakítását igénylõ kérdések
megvitatására, az álláspont kialakításának elõkészítésére
biztosít lehetõséget.

(2) A miniszteri értekezlet döntéseire tekintettel az
érintett államtitkár az államtitkári értekezleten határozza
meg a szakállamtitkárok és az általuk irányított szervezeti
egységek aktuális feladatait, valamint dönt mindazon kér-
désekben, amelyek nem igénylik a miniszter jóváhagyását.

(3) Az értekezletre – lehetõség szerint – heti rendszeres-
séggel kerül sor, pontos idõpontját az érintett államtitkár
körlevélben határozza meg.

(4) Az értekezletet az érintett államtitkár – az általános
jogkörû államtitkár akadályoztatása esetén a koordinációs
szakállamtitkár, a szociálpolitikai és esélyegyenlõségi te-
rületért felelõs államtitkár akadályoztatása esetén az általa
kijelölt szakállamtitkár – vezeti.

(5) Az értekezlet résztvevõi az érintett államtitkár, az
érintett államtitkár felügyelete alá tartozó szakállamtitká-
rok, a kabinetfõnök, az Ellenõrzési Osztály vezetõje és az
államtitkári titkárság vezetõje. Az érintett államtitkár az
egyes napirendi pontok tárgyalásához más köztisztviselõ
jelenlétét is elrendelheti.

(6) A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály vezetõje
gondoskodik az értekezlet összehívásáról.

A szakmai vezetõi értekezlet
80. §

(1) A szakmai vezetõi értekezlet
a) a minisztérium felsõ- és középvezetõinek kölcsönös

tájékoztatása,
b) az állami vezetõi döntést igénylõ egyéb aktuális kér-

dések áttekintése, a minisztérium belsõ ügyeinek megvita-
tása, szükség szerint döntéshozatal
céljából, legalább havi rendszerességgel megtartott érte-
kezlet.

(2) Az értekezlet idõpontját az általános jogkörû állam-
titkár körlevélben határozza meg.

(3) Az értekezletet az általános jogkörû államtitkár, aka-
dályoztatása esetén a koordinációs szakállamtitkár vezeti.

(4) Az értekezlet résztvevõi:
a) az (1) bekezdés a) pontját érintõ kérdések tárgyalásá-

nál a miniszteri értekezlet tagjai és állandó meghívottjai, a
minisztérium önálló kiadmányozási joggal rendelkezõ ve-
zetõi, valamint a miniszter közvetlen irányításával, illetve
felügyeletével mûködõ intézmények és közigazgatási
szervek vezetõi,

b) az (1) bekezdés b) pontját érintõ kérdések tárgyalásá-
nál az a) pontban foglalt személyek, valamint az elõter-
jesztés készítésében közremûködõ közigazgatási szervek
és intézmények képviselõi.

(5) A külsõ meghívottak részvételének biztosításáról és
az elõterjesztés részükre történõ eljuttatásáról a napirend
elõterjesztõje gondoskodik.
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(6) A koordinációs szakállamtitkár titkársága
a) gondoskodik az értekezlet összehívásáról,
b) a minisztérium munkatervére figyelemmel, a részt

vevõk javaslata alapján összeállítja az értekezlet napirend-
jét, amelyet az általános jogkörû államtitkár hagy jóvá,

c) az értekezleten elhangzottakról rövid összefoglalót
készít, amelyet az értekezleten részt vevõk, a szakállamtit-
károk, illetve a végrehajtásért felelõsök rendelkezésére
bocsát, és figyelemmel kíséri a feladatok megvalósulását.

A koordinációs szakállamtitkári értekezlet
81. §

(1) A koordinációs szakállamtitkári értekezlet a szakál-
lamtitkárok és más minisztériumi felsõ- és középvezetõk
szakfeladatainak összehangolása és ezzel összefüggõ ak-
tuális kérdések megvitatása érdekében heti rendszeresség-
gel megtartott értekezlet.

(2) Az értekezlet idõpontját a koordinációs szakállam-
titkár körlevélben határozza meg.

(3) Az értekezletet a koordinációs szakállamtitkár, aka-
dályoztatása esetén az általa kijelölt felsõvezetõ vezeti.

(4) Az értekezlet résztvevõi a szakállamtitkárok, a kabi-
netfõnök, a miniszteri titkárság vezetõje, az államtitkári
titkárságok vezetõi, a sajtótitkárság vezetõje, az Ellenõrzé-
si Osztály vezetõje, a Közigazgatási Koordinációs Fõosz-
tály vezetõje, a Tervezési és Fejlesztési Fõosztály vezetõ-
je, valamint meghívásuk esetén az önálló kiadmányozási
joggal rendelkezõ egyéb vezetõk és más meghívottak.

(5) A koordinációs szakállamtitkár titkársága
a) gondoskodik az értekezlet összehívásáról,
b) összeállítja az értekezlet napirendjét, melyet a koor-

dinációs szakállamtitkár hagy jóvá,
c) az értekezleten elhangzottakról rövid emlékeztetõt

készít, amelyet az értekezleten részt vevõk (meghívottak),
illetve a végrehajtásért felelõsök rendelkezésére bocsát, és
figyelemmel kíséri a feladatok megvalósulását.

(6) Egyes kiemelt célkitûzések és szakfeladatok össze-
hangolása érdekében a koordinációs szakállamtitkár szük-
ség szerint tematikus szakállamtitkári értekezletet tart. A te-
matikus szakállamtitkári értekezletre a (2)–(5) bekezdés ren-
delkezései az irányadók azzal, hogy a résztvevõk körét a ko-
ordinációs szakállamtitkár az értekezlet napirendjén szerep-
lõ feladatoktól függõen esetenként határozza meg.

A szakállamtitkári értekezlet
82. §

(1) A szakállamtitkári értekezlet az idõszerû problémák
felsõ szintû rendezése érdekében szükség szerinti rendsze-
rességgel, az egy szakállamtitkár irányítása alá tartozó te-
rületenként külön-külön megtartott értekezlet.

(2) Az értekezlet idõpontját a szakállamtitkár körlevél-
ben határozza meg.

(3) Az értekezletet a szakállamtitkár, akadályoztatása
esetén az általa kijelölt felsõvezetõ vezeti.

(4) Az értekezlet résztvevõi a szakállamtitkár, a kabinet-
fõnök, a fõosztályvezetõ, az önálló kiadmányozási joggal
rendelkezõ egyéb vezetõ, valamint azon központi hivatal ve-
zetõje, amellyel kapcsolatban egyes irányítási vagy felügye-
leti jogokat a miniszter a szakállamtitkárra ruházott.

(5) A szakállamtitkári titkárság vezetõje
a) gondoskodik az értekezlet megszervezésérõl (össze-

gyûjti, hogy melyik szakterület milyen kérdést kíván az ér-
tekezleten megtárgyalni, összeállítja az értekezlet napi-
rendjét, és errõl értesíti az érintetteket stb.),

b) az értekezleten elhangzottakról rövid összefoglalót ké-
szít, amelyet az értekezleten részt vevõk, valamint az állam-
titkárok, illetve a végrehajtásért felelõsök rendelkezésére
bocsát, és figyelemmel kíséri a feladatok megvalósulását.

A minisztériumi munkacsoport
83. §

(1) A miniszter normatív utasítással bizonyos, kiemel-
kedõ feladatokkal kapcsolatos teendõk koordinálására
munkacsoportot hoz létre.

(2) A munkacsoportot feladatát, vezetõjét és tagjait, va-
lamint mûködésének rendjét a munkacsoportot létrehozó
miniszteri utasítás határozza meg.

A minisztériumi köztisztviselõk értekezlete
84. §

(1) A minisztérium munkájának értékelését, a dolgozók
szélesebb körét érintõ nagyobb jelentõségû elvi és gyakor-
lati kérdéseket szükség szerint a minisztériumi köztisztvi-
selõk értekezlete tárgyalja meg.

(2) A minisztériumi köztisztviselõk értekezletét a mi-
niszter vagy az általa ezzel a feladattal megbízott vezetõ
tartja, a szervezési feladatokat a Humánpolitikai Fõosztály
látja el.

III. cím
A kormányülésre, államtitkári értekezletre, valamint

a Kormány kabinetjeinek ülésére való felkészítés

A kormányülésre, valamint az államtitkári értekezletre
való felkészítés szabályai

85. §

(1) A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály a kor-
mányülés, valamint az államtitkári értekezlet napirendjén
szereplõ elõterjesztéseket – ide nem értve a minisztérium
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jogszabály-elõkészítési feladatkörébe tartozó elõterjeszté-
seket – megérkezésüket követõen elõzményekkel látja el,
majd határidõ tûzésével az általános jogkörû államtitkár
megbízásából kijelöli a szakmai véleményt adó szakállam-
titkárt.

(2) A szakmai véleményt tartalmazó feljegyzést a Köz-
igazgatási Koordinációs Fõosztály által megadott határ-
idõig kell a Közigazgatási Koordinációs Fõosztályra eljut-
tatni.

(3) A felkészítõt a – (4) bekezdésben meghatározott ki-
vételtõl eltekintve – a Közigazgatási Koordinációs Fõosz-
tály készíti el.

(4) A különös szakértelmet igénylõ elõterjesztések ese-
tén a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály vezetõje kije-
lölése alapján, az általa meghatározott határidõre a felké-
szítõt az érintett szakmai szervezeti egység készíti el.
A felkészítõt ebben az esetben is a Közigazgatási Koordi-
nációs Fõosztály részére kell megküldeni, amely gondos-
kodik a miniszter, valamint az általános jogkörû államtit-
kár részére történõ eljuttatásáról.

(5) Amennyiben a beérkezõ szakmai vélemények nin-
csenek összhangban egymással, a Közigazgatási Koordi-
nációs Fõosztály egyeztetést kezdeményez. Az egyeztetés
sikertelensége esetén a koordinációs szakállamtitkár dönt.

(6) A felkészítõ tartalmazza
a) az elõzmények leírását, ezen belül az államigazgatási

egyeztetés eredményére, illetve a minisztérium álláspont-
jára vonatkozó információkat, valamint – ha volt ilyen – a
korábbi államtitkári értekezlet, kormányülés, kabinetülé-
sek döntését,

b) az elõterjesztés rövid tartalmi összefoglalását, ki-
emelve az elõterjesztésnek a minisztérium feladat- és ha-
táskörét érintõ elemeit,

c) a képviselni javasolt álláspontot.

(7) Az egységes formátum biztosítása érdekében a Köz-
igazgatási Koordinációs Fõosztály által (mintapéldány
megadásával) meghatározott formában kell a felkészítõt
elkészíteni.

(8) Saját elõterjesztés esetén a Jogi Fõosztály és az elõ-
terjesztés tárgya szerint leginkább érintett szervezeti egy-
ség készíti el a felkészítõt. Ebben az esetben a (6) bekez-
désben meghatározottakon túl a felkészítõ utolsó pontjá-
ban tájékoztatást kell adni az államigazgatási egyeztetés
alapján várhatóan felmerülõ kérdésekrõl és a lehetséges
válaszokról.

(9) A kormányülés, valamint az államtitkári értekezlet
napirendjén szereplõ elõterjesztéseket, az államigazgatási
egyeztetés során elküldött válaszlevél másolatát, továbbá
a felkészítõt a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály ve-
zetõje a felkészítõ elkészültét követõen haladéktalanul át-
adja az általános jogkörû államtitkárnak, illetve a kabinet-
fõnöknek.

(10) Amennyiben valamely elõterjesztés a kormány-
ülés, valamint az államtitkári értekezlet napirendjén szere-
pel, de a Miniszterelnöki Hivatal azt a minisztériumhoz a
kormányülés idõpontjáig nem juttatta el, az elõterjesztés-
sel kapcsolatos elõzményeket kell a miniszter, illetve az
általános jogkörû államtitkár részére eljuttatni.

A Kormány kabinetjeinek ülésére való felkészítés
86. §

(1) A Kormány kabinetjei üléseinek (a továbbiakban:
kabinetülés) napirendjét – annak kézhezvételét követõen –
a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály vezetõje eljuttat-
ja a miniszternek, illetve az általános jogkörû államtitkár-
nak. A miniszter vagy az általános jogkörû államtitkár
megjelöli, hogy mely elõterjesztésekrõl kér írásos felké-
szítõt.

(2) A felkészítõt a kormányülés felkészítõjére vonat-
kozó szabályok szerint kell elkészíteni.

(3) A kabinetülés napirendjén szereplõ elõterjesztést,
valamint a felkészítõt – annak elkészültét követõen – a
Közigazgatási Koordinációs Fõosztály vezetõje haladék-
talanul továbbítja a miniszternek, illetve az általános jog-
körû államtitkárnak.

IV. cím
Kötelezõ jelleggel alkalmazandó szabályzatok és eljárási

rendek

87. §

(1) A minisztériumban kötelezõ jelleggel alkalmazandó
szabályzat:

a) Közszolgálati szabályzat, melynek elkészítéséért és
módosításáért a Humánpolitikai Fõosztály felelõs,

b) Adatvédelmi szabályzat, melynek elkészítéséért és
módosításáért a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály fe-
lelõs,

c) Titokvédelmi szabályzat, melynek elkészítéséért és
módosításáért a Közigazgatási Koordinációs Fõosztály fe-
lelõs.

(2) A minisztérium szabályzatait, eljárási rendjeit, az ál-
lami vezetõi körleveleket, rendelkezéseket a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat figyelembevételével kell alkalmaz-
ni. Ilyen szabályzatok különösen:

1. Iratkezelési szabályzat és irattári terv, melynek elké-
szítéséért és módosításáért a Közigazgatási Koordinációs
Fõosztály felelõs,

2. Tûzvédelmi utasítás és tûzriadóterv, melynek elkészí-
téséért és módosításáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,

3. Bombariadóterv, melynek elkészítéséért és módosítá-
sáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,
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4. Ellenõrzési szabályzat, melynek elkészítéséért és mó-
dosításáért az Ellenõrzési Osztály felelõs,

5. Reprezentációs szabályzat, melynek elkészítéséért és
módosításáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,

6. Munkavédelmi szabályzat, melynek elkészítéséért és
módosításáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,

7. Az SZMM fejezeti kezelésû elõirányzatainak gazdál-
kodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályza-
ta, melynek elkészítéséért és módosításáért a Gazdasági
Fõosztály felelõs,

8. Az SZMM igazgatási elõirányzatainak gazdálkodási,
kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata, mely-
nek elkészítéséért és módosításáért a Gazdasági Fõosztály
felelõs,

9. Az SZMM fejezet költségvetésébõl finanszírozott be-
ruházások és felújítások eljárási rendjérõl és felügyeleti
feladatairól szóló szabályzat, melynek elkészítéséért és
módosításáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,

10. A számviteli politika, melynek elkészítéséért a Gaz-
dasági Fõosztály felelõs,

11. Az SZMM közbeszerzéseinek, központosított be-
szerzéseinek és szabadkézi vétellel történõ beszerzéseinek
lebonyolításáról szóló szabályzata, melynek elkészítéséért
és módosításáért a Jogi Fõosztály és a Gazdasági Fõosz-
tály felelõs,

12. Az Országgyûlés tevékenységéhez kapcsolódó
egyes minisztériumi feladatok végrehajtásának rendjérõl
szóló szabályzat, melynek elkészítéséért és módosításáért
a parlamenti titkárság felelõs,

13. Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási
szabályzata, melynek elkészítéséért és módosításáért a
Gazdasági Fõosztály felelõs,

14. Az eszközök és források értékelési szabályzata,
melynek elkészítéséért és módosításáért a Gazdasági Fõ-
osztály felelõs,

15. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selej-
tezésének szabályzata, melynek elkészítéséért és módosí-
tásáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,

16. A belföldi és külföldi kiküldetés engedélyezésérõl
és a külföldi kiküldetést teljesítõk költségtérítésérõl szóló
szabályzat, melynek elkészítéséért és módosításáért a Gaz-
dasági Fõosztály, valamint az Európai Uniós és Nemzet-
közi Fõosztály felelõs,

17. A lakáscélú támogatásokról szóló szabályzat, mely-
nek elkészítéséért és módosításáért a Humánpolitikai Fõ-
osztály felelõs,

18. Gépjármû-üzemeltetési szabályzat, melynek elké-
szítéséért és módosításáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,

19. Az SZMM épületeibe való belépés és benntartózko-
dás rendjérõl szóló szabályzat, melynek elkészítéséért és
módosításáért a Gazdasági Fõosztály felelõs,

20. A mobiltelefon-készülékek használati rendjérõl szó-
ló szabályzat, melynek elkészítéséért és módosításáért a
Gazdasági Fõosztály felelõs,

21. Informatikai szabályzatok, melyek elkészítéséért és
módosításáért a Gazdasági Fõosztály felelõs.
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1. számú melléklet

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási
joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

Koordinációs SZÁT

1. Kinevezés, kinevezés
módosítása (a jelen
melléklet egyéb
pontjaiban meghatározott
esetek kivételével),
felmentés, áthelyezéshez
hozzájárulás,
munkaszerzõdés
megkötése, módosítása,
felmondás, illetmény
megállapítása (eltérítés),
összeférhetetlenség
megállapítása,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony
létesítésének
engedélyezése,
jutalmazás, helyettesítési
díj megállapítása,
célfeladat
meghatározása, fegyelmi
jogkör gyakorlása,
hivatalvesztés
kimondása, rendkívüli
szabadság
engedélyezése.

Kabinetfõnök,
politikai tanácsadók,
fõtanácsadók, közvetlen
irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
köztisztviselõi,
ügykezelõi,
munkavállalói
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi,
ügykezelõi,
munkavállalói
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi,
ügykezelõi,
munkavállalói
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi,
ügykezelõi,
munkavállalói
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi,
ügykezelõi,
munkavállalói
tekintetében. A
koordinációs
szakállamtitkár felelõs a
minisztériumi létszám- és
bérgazdálkodásért, ezért
minden (1-2. pontban
meghatározott) létszám-
és bérjellegû
intézkedéshez az elõzetes
engedélye szükséges.

Javaslattétel az irányítása
alá tartozó
köztisztviselõk,
ügykezelõk,
munkavállalók
tekintetében.

2. Vezetõi megbízás
adása és visszavonása,
cím adományozása és
visszavonása, valamint
vezetõk esetében ezzel
összefüggésben az 1.
pontban részletezett
munkáltatói jogkörök
gyakorlása.

Valamennyi
köztisztviselõ esetében.

Javaslattétel. Javaslattétel. Javaslattétel. Javaslattétel. Javaslattétel.
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Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási
joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

3. Rendes szabadság
kiadásának
engedélyezése,
kitüntetési javaslat
elõterjesztése.

Kabinetfõnök,
politikai tanácsadók,
fõtanácsadók, az
Ellenõrzési Osztály
vezetõje.

Közvetlen irányítása alá
tartozó köztisztviselõk
ügykezelõk és
munkavállalók, valamint
a közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek vezetõi
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó köztisztviselõk
ügykezelõk és
munkavállalók, valamint
a közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek vezetõi
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó köztisztviselõk
ügykezelõk és
munkavállalók, valamint
a közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek vezetõi
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó köztisztviselõk
ügykezelõk és
munkavállalók, valamint
a közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek vezetõi
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó köztisztviselõk
ügykezelõk és
munkavállalók, valamint
a közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek vezetõi
tekintetében.

4. Egyéb munkáltatói
jogkörök (tanulmányi
szerzõdés kötése,
tanulmányút
engedélyezése,
munkáltatói kölcsön
engedélyezése, fizetési
elõleg felvételének
engedélyezése,
munkáltatói igazolások
kiadása vízumhoz stb.).

A minisztérium
valamennyi
köztisztviselõje,
ügykezelõje,
munkavállalója, politikai
tanácsadója,
fõtanácsadója
tekintetében.

5. Kitüntetési javaslat
elõterjesztése, munkaköri
leírások elkészítése,
teljesítményértékelés,
minõsítés.

Kabinetfõnök,
politikai tanácsadók,
fõtanácsadók, közvetlen
irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
vezetõi tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi
ügykezelõi és
munkavállalói,
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi
ügykezelõi és
munkavállalói,
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi
ügykezelõi és
munkavállalói,
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi
ügykezelõi és
munkavállalói,
tekintetében.

Közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi
ügykezelõi és
munkavállalói,
tekintetében.

6.Vagyonnyilatkozat-
tétellel kapcsolatos
munkáltatói jogkörök.

Valamennyi, a
minisztériumban
vagyonnyilatkozat-tételre
köteles személy esetén
a Humánpolitikai
Fõosztály vezetõje.

7. Munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszony (megbízási,
vállalkozási)
létesítésének
engedélyezése.

Javaslattételi jogkör. A miniszter és a
kabinetfõnök közvetlen
irányítása alatt szervezeti
egységek tekintetében.

Javaslattételi jogkör a
közvetlen irányítása alatt
álló szervezeti egységek
tekintetében.

Javaslattételi jogkör a
közvetlen irányítása alatt
álló szervezeti egységek
tekintetében.

A miniszter és a
kabinetfõnök közvetlen
irányítása alatt álló
szervezeti egységek
kivételével valamennyi
szervezeti egység
tekintetében.

Javaslattételi jogkör az
általa vezetett szervezeti
egység tekintetében.
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Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási
joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

8. Nemzetbiztonsági
ellenõrzés
kezdeményezése.

Valamennyi érintett
esetében.

A miniszter irányítása alá
tartozó intézmények*
vezetõi (elnök,
fõigazgató, igazgató)
esetén

1. Kinevezés, kinevezés
módosítása, felmentés,
áthelyezéshez
hozzájárulás, illetmény
megállapítása (eltérítés),
összeférhetetlenség
megállapítása,
jutalmazás, helyettesítési
díj megállapítása,
célfeladat
meghatározása, fegyelmi
jogkör gyakorlása,
hivatalvesztés
kimondása, rendkívüli
szabadság
engedélyezése, egyéb
munkáltatói jogkör
gyakorlása,
nemzetbiztonsági
ellenõrzés
kezdeményezése.

Valamennyi intézmény
vezetõje (külön
jogszabály szerint
helyettese) tekintetében.

Az Országos
Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság
fõigazgatója és
fõigazgató-helyettesei,
valamint az Országos
Munkahigiénés és
Foglalkoztatás-egészség-
ügyi Intézet igazgatója
tekintetében a külön
kormányrendeletben
foglaltak szerint.

Valamennyi intézmény
vezetõje szabadságának
engedélyezésérõl a
koordinációs
szakállamtitkár dönt.

2. Vagyonnyilatkozat-
tétellel kapcsolatos
munkáltatói jogkörök.

Valamennyi
vagyonnyilatkozat-tételre
köteles intézményvezetõ
tekintetében a
Humánpolitikai
Fõosztály vezetõje.
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Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási
joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

3. Az intézmények
gazdasági és belsõ
ellenõrzési vezetõinek
megbízása, a megbízás
visszavonása, a
nemzetbiztonsági
ellenõrzés
kezdeményezése.

Valamennyi intézmény
gazdasági és belsõ
ellenõrzési vezetõje
tekintetében.

4. Az intézmények
gazdasági vezetõi
tekintetében a
vagyonnyilatkozat-
tétellel kapcsolatos
munkáltatói jogkörök.

Valamennyi intézmény
gazdasági vezetõje
tekintetében.

* Intézmények: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség és a régiós felügyelõségek, munkaügyi közpon-
tok, regionális képzõ központok, Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, Egyenlõ Bánásmód Hatóság, Nemze-
ti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, fogyatékos személyeket ellátó állami szociális intézetek, állami gyermek- és ifjúságvédelmi
intézetek, javítóintézetek.
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2. számú melléklet

Minta a szervezeti egységek ügyrendjeinek elkészítéséhez

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szervezeti egység megnevezése
2. A szervezeti egység postacíme
3. A szervezeti egység központi telefonszáma
4. A szervezeti egység központi telefaxszáma
5. A szervezeti egység bélyegzõlenyomata
6. A szervezeti egység helye a minisztérium szervezetében (irányítási, alá-, fölérendeltségi viszonyok)
7. A szervezeti egység engedélyezett létszáma

II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELADATKÖR
1. A szervezeti egység felépítése
2. A szervezeti egység és az azon belüli „alegységek” feladatköre
4. A szervezeti egység vezetõi és feladataik
a) a fõosztályvezetõ feladatai
b) a fõosztályvezetõ-helyettes(ek) feladatai
c) az osztályvezetõ(k) feladatai
d) egyéb vezetõi beosztásban lévõ személyek feladatai

III. MÛKÖDÉSI REND
1. A helyettesítés rendje
2. A kiadmányozás rendje
3. A szabadság kiadásának rendje
4. Az irattározás rendje
5. A szignálás rendje
6. A szervezeti egység nyilvántartásai vezetésének rendje
7. A szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos ellenõrzés rendje
8. A szervezeti egység dolgozói tájékoztatásának, szervezeti egységen belüli képzésének rendje
9. Az új dolgozók betanításának rendje
10. A munkaértekezletek rendje

IV. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI
1. A szervezeti egység által vezetett nyilvántartások jegyzéke
2. A szervezeti egységnél dolgozó munkatársak munkaköri leírásai

(Dátum)

(A szervezeti egység vezetõjének aláírása)

Az ügyrendet jóváhagyom:

(az államtitkár aláírása)
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3. számú melléklet
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4. számú melléklet

Engedélyezett létszám

Miniszter

Ellenõrzési Osztály

Miniszter összesen: 9

Miniszteri Kabinet

Miniszteri titkárság

Sajtótitkárság

Miniszteri Kabinet összesen: 29

Általános jogkörû államtitkár

Államtitkári titkárság

Rehabilitációs Projektiroda (Osztály)

Tervezési és Fejlesztési Fõosztály

Általános jogkörû államtitkár összesen: 40

Szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs államtitkár

Államtitkári titkárság

Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság (Osztály)

Parlamenti titkárság (Osztály)

Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály

Idõsügyi Titkárság (Osztály)

Szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért felelõs államtitkár összesen: 30

Szociálpolitikai szakállamtitkár

Szociálpolitikai szakállamtitkári titkárság

Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztály

Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztály

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztály

Szociálpolitikai szakállamtitkár összesen: 51

Esélyegyenlõségi szakállamtitkár

Esélyegyenlõségi szakállamtitkári titkárság

Roma Integrációs Fõosztály

Esélyegyenlõségi Fõosztály

Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály

Esélyegyenlõségi szakállamtitkár összesen: 37

Foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár

Foglalkoztatási és képzési szakállamtitkári titkárság

Foglalkoztatási Fõosztály
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Engedélyezett létszám

Közmunkatanács Titkárság

Felnõttképzési és Szakképzési Fõosztály

Alapkezelési Fõosztály

Foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár összesen: 67

Társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár

Társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkári titkárság

Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Fõosztály

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Fõosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár összesen: 41

Koordinációs szakállamtitkár

Koordinációs szakállamtitkári titkárság

Intézményfelügyeleti Osztály

Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály

Jogi Fõosztály

Közigazgatási Koordinációs Fõosztály

Gazdasági Fõosztály

Humánpolitikai Fõosztály

Koordinációs szakállamtitkár összesen: 138

Mindösszesen: 442
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A Honvédelmi Minisztérium

személyügyi hírei

Kinevezések

A HM Honvéd Vezérkar fõnöke

Kómár Lászlót a Honvédelmi Minisztérium Személy-
zeti Fõosztály Központi Személyzeti és Munkaügyi Osztá-
lyára határozott idõre próbaidõ kikötésével munkaügyi
szakreferensnek kinevezte.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

a Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézeteiben
kistérségi tiszti fõorvosi munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai:
– neve: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete,
– címe: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

A pályázat kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály megjelö-
lése: 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai:
– közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Dombóvári, Ta-

mási Kistérségi Intézete,
– címe: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti

fõorvos.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: az ÁNTSZ Dom-
bóvári, Tamási Kistérségi Intézete kistérségi tiszti fõorvo-
si feladatainak ellátása.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus orvo-
si vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés,

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Az állás elnyerésénél elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete,
– vezetõi gyakorlat.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: a Ktv. 31. §
(10) bekezdése szerint 6 évre szóló határozott idejû kine-
vezés.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. elõírásai szerint.
Az állás betölthetõ: legkorábban 2009. január 1-jétõl.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai programot és részletes fényképes, szakmai

önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolást),

– az okleveleket, bizonyítványokat másolatban,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenésétõl (2008. december 1.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 15 napon
belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, az ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézetéhez címezve, az ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézete Humánpolitikai Osztályára kell be-
nyújtani egy példányban (7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat kistérségi tiszti
fõorvosi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Horváth Balázs humánpolitikai osztályvezetõ, címe:
Kaposvár, Fodor J. tér 1., telefon: 06 (82) 528-400, 06 (72)
514-940.

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Betöltendõ munkakör: Apátistvánfalva, Kétvölgy, Or-
falu községek körjegyzõje.
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A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról
szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése
alapján, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
és a 10. §-a alapján.

A vezetett szervezeti egység megnevezése: Apátistván-
falva, Kétvölgy, Orfalu községek körjegyzõsége.

Ellátandó feladatok ismertetése:
Az Ötv.-ben, Ktv.-ben és egyéb jogszabályokban meg-

határozott, a hatásköri jegyzékben deklarált jegyzõi fel-
adatok és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályban elõ-
írt feltételek:

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXIII. tv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ személyt is kinevezhetnek feltéve, hogy a
kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksé-
ge által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített
tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

Nem létesíthetõ közszolgálati jogviszony, ha a köztiszt-
viselõ ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), el-
lenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

A munkakör betöltéséhez szükséges egyéb feltételek: –
Illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:

az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köz-
tisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és egész-
ségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendelet és
az egységes közszolgálati szabályzat alapján történik.

Igény esetén szolgálati lakás biztosított.

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje, elbírálás
határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését köve-
tõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testü-
letnek a pályázat benyújtási határidejét követõ ülése, vár-
hatóan: 2009. január 15.

A pályázati eljárásra vonatkozó általános tájékoztatás:
A kinevezés határozatlan idõre történik, öt hónap próba-

idõ kikötésével.
A pályázatot zárt borítékban Apátistvánfalva község

polgármesterének címezve (Fodor Sándor polgármester,
9982 Apátistvánfalva, Fõ út 143.) „Pályázat körjegyzõi ál-
lás betöltésére” jeligével kell postai úton benyújtani.

A kiíró a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának honlapján:
– www.apatistvanfalva.hu
Kétvölgy Község Önkormányzatának honlapján:
– www.ketvolgy.hu
Orfalu Község Önkormányzatának honlapján:
– www.orfalu.hu

A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Fodor
Sándor polgármestertõl személyesen vagy a 06 (94)
536-001-es és a 06 (30) 621-3768-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános
tájékoztatás:

A pályázatokat hattagú elõkészítõ bizottság értékeli.
Az érvényes pályázatot benyújtó személyt a képvise-

lõ-testület meghallgatja.
A meghallgatás helyérõl és idõpontjáról a kiíró külön

értesítést küld nyolc nappal a meghallgatás idõpontja elõtt.

A pályázat elbírálásánál – sorrendiség nélkül – elõnyt
jelenthet:

– állam- és jogtudományi doktori végzettség,
– ugyanazon a munkahelyen eltöltött legalább három-

éves jegyzõi gyakorlat,
– munkaügyi, pénzügyi, közigazgatási szakjogászi

végzettség,
– polgármesteri hivatalban betöltött egyéb vezetõi

munkakör,
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
– a körjegyzõség és az önkormányzat intézményeinek a

mûködtetésére, ésszerûsítésére, illetve átszervezésére,
szervezet- és létszámigényeinek optimalizálására, továbbá
a költségtakarékos/költséghatékony feladatellátás mód-
jára rövid program kidolgozása,

– tanúsított számítógép-kezelõi végzettség,
– legalább középfokú szlovén-, német- vagy angol-

nyelv-vizsga.

A kinevezésre vonatkozó elõterjesztést Fodor Sándor
polgármester terjeszti a képviselõ-testületek elé.

Az állás betöltésének idõpontja: 2009. február 1.

A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-
léseket,

– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok
másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-

tainak a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek általi
megismeréséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen történõ megtárgyalásához vagy nem.

A szakmai önéletrajzot és a szakmai elképzeléseket be-
mutató terjedelmére nézve a képviselõ-testületek nem ál-
lapítanak meg korlátot, ugyanakkor kikötik, hogy a doku-
mentumokat csakis papír alapon lehet benyújtani.

Jelen pályázatban nevesített iratokon felül benyújtott
anyagokat a képviselõ-testületek érdemben nem vizsgálják.

A kiírásban jelzett okiratokat kell benyújtani, helyette-
sítõ iratot a képviselõ-testületek nem fogadnak el.

A képzettséget, végzettséget tanúsító okiratok másolat-
ban is benyújthatók, de a meghallgatás során be kell mutat-
ni az eredeti okiratokat.

Baks Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

gyámügyi-gyermekvédelmi-pályázatírói ügyintézõ
helyettesítésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. r. 1. sz. melléklet I/7. pontja I. besorolási
osztályának megfelelõen egyetemi szintû általános orvos,
jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, hu-
mánszervezõ vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû szociális
munkás, pedagógus szakképzettség; fõiskolai szintû
egészségügyi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõ-
iskolai szintû gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociá-
lis szervezõ, személyügyi szervezõ vagy államigazgatási
és szociális igazgatási szakképzettség,

– munkaköri egészségügyi alkalmasság,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.

Elõnyt jelent:
– pályázatírásban szerzett gyakorlat (DAOP, HEFOP,

LEKI, KEOP stb.)
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek

(Word, Excel, Internet, Outlook, Jogtár),
– közigazgatási szakvizsga,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– a személyes adatok kezelésére és megismerésére vo-

natkozó felhatalmazó nyilatkozatot.

Munkakör: gyámügyi, gyermekvédelmi, részben pályá-
zatírói feladatok ellátása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Hivatalos Értesítõ-
ben történõ megjelenésétõl számított 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10. nap.

A foglalkoztatás határozott idõtartamra, helyettesítésre
(max. 3 évre) szól.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-
kor 6 hónap próbaidõt köt ki.

Az állás 2009. január 5-étõl betölthetõ.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat

eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban Baks Község

Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani az alábbi
címre: 6768 Baks, Fõ u. 92., a borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat gyámügyi-gyermekvédelmi-pályázatírói ügyintézõi
munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban további információ
dr. Lajkó Norbert jegyzõtõl kérhetõ a 06 (62) 269-233-as
telefonszámon.

Budapest Fõváros XIII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet
a fõépítészi iroda ügyintézõi munkakörének

betöltésére

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ának figyelembevételével.
Az ellátandó feladatok a hatályos jogszabályok, SZMSZ,
ügyrend alapján munkaköri leírás tervezetben rögzítettek.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, tele-

pülésmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázat tartalmi követelményei:
– részletes szakmai tevékenység bemutatásával kibõví-

tett kézzel írott önéletrajz,
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– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok má-
solatai,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
valamint

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– településtervezésben vagy épülettervezésben szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
– térinformatikai jártasság,
– helyismeret.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. december 15.

A pályázatot a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal személyzeti és munkaügyi csoportjához
postai úton, vagy elõre egyeztetett idõpontban személye-
sen (1139 Budapest, Béke tér 1. II. 201.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör 2009. január 5-étõl tölthetõ be. A kineve-
zés 6 hónapos próbaidõvel határozatlan idõre szól.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai az irányadók.

A pályázati felhívással kapcsolatban szükség esetén fel-
világosítással a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal személyzeti és munkaügyi vezetõje szol-
gál (1139 Budapest, Béke tér 1. II. 201., tel.: 452-4175),
munkanapokon 9–12 óra között.

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
fõépítészi állás betöltésére

Az állás betölthetõ az 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a,
valamint a 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet alapján.

Közigazgatási szerv megnevezése: Budapest Fõváros
XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1153
Budapest, Bocskai u. 1–3.

Betöltendõ munkakör: fõépítész.
A kinevezés határozatlan idõre szól és a munkakör a

döntést követõen betölthetõ.

A fõépítész feladata:
Az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának

részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl szóló
9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5–6. §-a tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetem, okleveles építészmérnöki végzettség,
– a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi

igazgatás körében eltöltött – összesen legalább nyolcéves
gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a Ktv. 21. §-a alapján az összeférhetetlenségnek való

megfelelés,
– 6 hónap próbaidõ kikötése.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább egy uniós nyelv ismerete társalgási szinten.

Elvárt kompetencia:
– magas szintû terhelhetõség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó részletes szakmai tevékenységével kibõví-

tett önéletrajzát,
– az iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti)

bizonyítványt,
– 1 db igazolványképet.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
mellékletében, a Hivatalos Értesítõben történõ megjele-
nést követõ 15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Buda-
pest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala jegyzõjének kell benyújtani (1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3. I. em. 103–104.).

Információkat a hivatal jegyzõjétõl lehet kérni a
305-3208-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat elbírálás módja: személyes meghallgatás,
melynek helyérõl és idejérõl a pályázókat értesítjük. A pá-
lyázatok elbírálása személyes meghallgatás után történik,
melynek eredményrõl a pályázókat írásban értesítjük.

Az állás betölthetõ: 2009. január 15-étõl.

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

2008/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8549



Devecser Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Az ellátandó fõbb feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a
jegyzõ által meghatározott feladatok elvégzése, a polgár-
mesteri hivatalon belül a hatósági iroda vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat, melybõl

legalább 3 évet helyi önkormányzatoknál töltött el,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az eddigi szakmai tevékenység bemutatását és a mun-

kakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi
szakvizsga letételét igazoló okiratok hiteles másolatait.

Kinevezés, illetmény: a kinevezés határozatlan idõre
történik. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az
egységes közszolgálati szabályzat alapján biztosítottak.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
Devecser város önkormányzatának jegyzõje ad a (88)
512-632-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 31.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,

rendje: a pályázatot Devecser Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete bírálja el a jegyzõ javaslata alapján.

A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör legko-
rábban 2009. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-
gyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot zárt
borítékban, postai úton Devecser város önkormányzatának
jegyzõjéhez – „Pályázat aljegyzõi állásra” és a pályázati
adatbázisban szereplõ 4474-2/2008. azonosító szám meg-

jelölésével – címezve (8460 Devecser, Petõfi tér 1.) kell
benyújtani.

Az állás kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást Devecser
város önkormányzatának jegyzõjétõl a (88) 512-632-es te-
lefonszámon lehet kérni.

Délegyháza Község Önkormányzata
(2337 Délegyháza, Árpád u. 8.)

pályázatot hirdet
jogász (igazgatási elõadói) munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény alapján, teljes munkaidõben, ha-
tározatlan idõre szóló közszolgálati jogviszony, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

A munkavégzés helye: Délegyháza, Árpád út 8.

Ellátandó feladatok:
– képviselõ-testületi és bizottsági ülések elõkészítése,
– elõterjesztések kezelése,
– az ülések jegyzõkönyvezése,
– határozatok, rendeletek szerkesztése, aktualizálása,
– önkormányzati szerzõdések, megállapodások elké-

szítése, kezelése, nyilvántartása,
– a munkaköréhez kapcsolódó pályázati anyagok elké-

szítése, koordinálása,
– intézményekkel kapcsolattartás.

A munkakör betöltésének feltétele:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség, jogász szakképzettség,
– gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– közszolgálati jogviszonyban szerzett legalább 1–3 év

szakmai gyakorlat,
– gép- és gyorsírói bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû problémamegoldó
készség, teherbíró képesség, csapatszellemû munkavégzés.

Illetmény és egyéb juttatás:
– az 1992. évi XXIII. tv. 2. számú melléklete szerint

II. besorolási osztály szerint a közszolgálati jogviszony
idõtartamához rendelt szorzószám és 38 650 Ft illetmény-
alap szorzata szerinti illetmény,

– étkezési utalvány a mindenkori adómentes határig,
– ruházatiköltség-térítés,
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– közszolgálati jogviszonyban eltöltött idõ alapján ju-
bileumi jutalom.

A pályázat benyújtásának feltétele:
– részletes fényképes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi),
– iskolai és szakmai végzettségeket dokumentáló ok-

irat másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során pá-

lyázati anyagát megismerhessék,
– nyilatkozat arról, hogy vállalja az orvosi alkalmas-

sági vizsgálatot,
– összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Délegy-
háza Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala cí-
mére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Jogász (igazgatási
elõadó) – 1679/2008”.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást
követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. december 1.) követõ
10 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 5 napon belül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a munkáltatói jogkör gyakorlója az érvényes pályá-
zatokból kiválasztja a személyes meghallgatásra jelölte-
ket, majd dönt a pályázat eredményérõl, melyrõl minden
pályázó értesítést kap.

A pályázat közzététele:
– Belügyi Közlöny,
– www.delegyhaza.hu,
– www.kszk.gov.hu,
– helyi hirdetõtábla.

Emõd Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi vezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség a

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletnek megfelelõen felsõfokú szakképzettség,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél eltöltött legalább 2 év szakmai

gyakorlat,
– közigazgatási alap-, illetve közigazgatási szakvizsga.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, az elbírálást
követõen, 2009. január 15-én betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 23.

A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre
kell benyújtani: Emõd Város Önkormányzatának jegyzõ-
je, 3432 Emõd, Kossuth tér 1.

Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Nyúl Községek
Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulása

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört 4 órá-
ban kell ellátni, változó munkahelyen, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. sz. melléklet 4. pontjában megha-
tározott felsõfokú végzettség.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási-építéshatósági munkakörben szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány.

Ellátandó feladatok: a társuláshoz tartozó településeket
érintõen a jogszabályokban meghatározott építésügyi
igazgatási feladatok ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.
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Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. de-
cember 1.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, személyes meghallgatás alapján.

A munkakör betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-

nítási jogát.
A pályázat benyújtásának helye: Kisbajcs és Vének

Községek Körjegyzõsége, 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1.
További információ kérhetõ Burányi Bernadett kör-

jegyzõtõl a (96) 560-232-es telefonszámon.

Hajdúdorog Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek,

– egyetemi szintû általános orvos, fogorvos, gyógysze-
rész, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász,
humánszervezõ vagy közgazdasági felsõoktatásban szer-
zett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû peda-
gógus, hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi
felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû
gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervezõ,
személyügyi szervezõ vagy államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
végzettség és szociális ügyintézõi szakképesítés.

Ellátandó feladatok: szabálysértési, hagyatéki, gondozási
szükséglet igénybevételével kapcsolatos ügyek intézése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– ezen a területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Hajdú-
dorog Város Polgármesteri Hivatalának közszolgálati sza-
bályzata rendelkezései alapján. A bejárás, az utazás költsé-
geit nem áll módunkban megtéríteni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 15.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. február

11-étõl.
A pályázatok elbírálásáról a polgármester és a jegyzõ

dönt.
A köztisztviselõi kinevezés 6 hónap próbaidõvel, hatá-

rozatlan idõre szól.
A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre

kell benyújtani: Hajdúdorog Város Önkormányzatának
jegyzõje, 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. Tel.: (52) 572-135.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartjuk.

Hajdúdorog Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek,

– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-
tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási (gazdasá-
gi) szakon szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû állam-
igazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsõ-
fokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Hajdú-
dorog Város Polgármesteri Hivatalának közszolgálati sza-
bályzata rendelkezései alapján. A bejárás, az utazás költsé-
geit nem áll módunkban megtéríteni.
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Ellátandó feladatok: költségvetési koncepció kidolgo-
zásával, költségvetési tájékoztatók, zárszámadási beszá-
molók, statisztikák elkészítésével, elõirányzatok tervezé-
sével kapcsolatos feladatok, elõterjesztések, rendeletter-
vezetek elõkészítése.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 10.

A pályázatok elbírálásának határideje: december 15.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2008. december

16-ától.
A köztisztviselõi kinevezés 6 hónap próbaidõvel, hatá-

rozatlan idõre szól.
A pályázatok elbírálásáról a polgármester és a jegyzõ

dönt.
A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre

kell benyújtani: Hajdúdorog Város Önkormányzatának
jegyzõje, 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. Tel.: (52) 572-135.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartjuk.

Jászdózsa község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: az önkormányzat és költségvetési
szervei gazdálkodási pénzügyi, könyvelõi feladatainak el-
látása, abban való részvétel. Adatszolgáltatás a MÁK felé,
statisztikai adatszolgáltatás. Közremûködik a számlázá-
sokban, közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos jelenté-
sek készítése, kötelezettségvállalás nyilvántartása.

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában az
I. és II. besorolási osztályban meghatározott követelmény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok fel-

használói szintû ismerete (Word, Excel).

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 1 db fényképet.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való közzétételtõl (2008. december 1.) számított
15 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai
úton kell benyújtani zárt borítékban a következõ címre:
Jászdózsa község jegyzõje, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály
tér 1. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat pénzügyi
ügyintézõ munkakörre”.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás ered-

ménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázattal kapcsolatban további információ Szabó

Benedekné jegyzõtõl kérhetõ az (57) 436-060-as telefon-
számon vagy a jaszdozsa@vnet.hu címen.

Lácacséke–Dámóc községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

szociális igazgatási ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/18. pontjában a
II. besorolási osztályban meghatározott képesítési követel-
mény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyben részesül:
– önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel),
– közigazgatási alapvizsga,
– elsõsorban lácacsékei, dámóci vagy semjéni lakos.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
– szociális igazgatási ügyintézõ.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– rendszeres szociális segélyezés, átmeneti segély, la-

kásfenntartási támogatások, közgyógyellátási ügyek, te-
metési segélyek, közlekedési támogatások, ápolási díj
ügyintézése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

Az állás betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Hivata-
los Értesítõ.

A pályázat elbírálási határideje: 2008. december 22.
A pályázatot postai úton kell benyújtani, zárt borítékban

a következõ címre: Lácacséke–Dámóc községek körjegy-
zõje, 3967 Lácacséke, Fõ u. 19. A borítékon fel kell tüntet-
ni: „Pályázat szociális igazgatási ügyintézõi munkakörre”.

Lácacséke–Dámóc községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

ügykezelõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– középfokú iskolai végzettség (közgazdasági szakkö-

zépiskola igazgatás-ügyviteli szakán szerzett képesítés).

Elõnyben részesül:
– a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett

gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel)
– ügykezelõi alapvizsga,
– elsõsorban lácacsékei, dámóci vagy semjéni lakos.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó feladatok:
– bejövõ, kimenõ iratok kezelése, nyilvántartása, rend-

szerezése, elektronikus iktatása, közremûködés az ügyira-
tok selejtezésében, selejtezés végrehajtásában, irattározás,
ügyiratforgalmi statisztika, postázás ellátása, valamint
azon feladatok végzése, amelyre a körjegyzõ megbí-
zást ad.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ, heti 40 óra.
A kinevezés 6 hónap próbaidõvel határozatlan idõre szól.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Az állás betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Hivata-
los Értesítõ.

A pályázat elbírálási határideje: 2008. december 22.
A pályázatot postai úton kell benyújtani, zárt borítékban

a következõ címre: Lácacséke–Dámóc községek körjegy-
zõje, 3967 Lácacséke, Fõ u. 19. A borítékon fel kell tüntet-
ni: „Pályázat ügykezelõi álláshely betöltésére”.

Nagyecsed város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladata: kiemelt I. fokú építésügyi hatósági feladatok
ellátása, valamint a jegyzõ által a munkaköri leírásban
meghatározott feladatok elvégzése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(III. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi vagy fõiskolai
szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõi, ma-
gasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû te-
lepülésmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség.
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A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatait,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírásával.

A pályázatokat írásban, a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2008. december 1.) követõ 15 napon belül
kell benyújtani dr. Bölcsik István jegyzõnek címezve
(4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14.). A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Építéshatósági ügyintézõ pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10 munkanapon belül.

Az álláshely betölthetõ 2009. január 1-jétõl.
Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelen-

né nyilvánításának jogát.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ

dr. Bölcsik István jegyzõtõl a (44) 545-000-ás telefon-
számon.

Nemesnádudvar és Érsekhalma községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

az érsekhalmi hivatalban
pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõi munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi

szakképesítés,
– számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat
elõnyt jelent.

A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratokat,

vagy azok hitelesített másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag-

ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezés határozatlan idõre létesül, 6 hónapos pró-
baidõ kikötésével.

Az álláshely betölthetõ: 2009. március 1-jétõl.
Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. és a helyi közszolgá-

lati szabályzat szerint.
Ellátandó feladatok: pénzügyi igazgatási és gazdálko-

dással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint UMVP-pá-
lyázatok elszámolása.

Lakást az önkormányzat nem tud biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. december 1.) követõ
10. nap.

A pályázatot Nemesnádudvar és Érsekhalma községek
körjegyzõje részére kell benyújtani: 6348 Érsekhalma,
Fõ utca 22.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 15. nap.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ Vancsik György körjegyzõtõl a 06 (30) 278-7797-es
telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ pályázó hiányában a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

szociális ügyintézõ (igazgatási) munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ vagy

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens
szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép-felhasználói ismeretek,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

iratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátá-

sok, valamint a természetben nyújtott szociális ellátások kö-
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rébe tartozó ügyek intézése, érdemi döntésre való elõkészí-
tése,

– a szociális igazgatási munkakörbõl adódó feladatok
ellátása.

A közszolgálati jogviszony tartalma: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatás.

A munkavégzés helye: Simontornya Város Polgármes-
teri Hivatala Hatósági Osztálya, 7081 Simontornya, Szent
István király utca 1.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegé-
szítésérõl és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló
15/2003. (XI. 12.) rendeletben, valamint a polgármesteri
hivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben mint hivatalos közlönyben
történt közzétételétõl (2008. december 1.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 15. nap, a pályázatot a kinevezõ Simontor-
nya város jegyzõje bírálja el.

A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. január 1-jétõl.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-

tékban, Simontornya város jegyzõjéhez címezve kell be-
nyújtani 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
címre. A borítékon feltüntetendõ: „Pályázat a szociális
ügyintézõ munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929-es telefonszámon.
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Pályázat

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Pályázati felhívás
Törökbálint Város Önkormányzatának

közigazgatási területén végzendõ menetrend szerinti
helyi személyszállítás biztosítására

Törökbálint Város Önkormányzata a 2004. évi XXXIII.
törvény elõírásai alapján nyílt pályázatot hirdet autó-
busszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett me-
netrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazda-

sági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek/aki-
nek tevékenységi körébe tartozik a menetrend szerinti szá-
razföldi személyszállítás és rendelkezik a hatályos jogsza-
bályokban meghatározott mûködési és egyéb engedélyek-
kel.

Külföldi székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározottak alap-
ján vehet részt a pályázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás
ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje: a Belügyi

Közlöny megjelenését (2008. december 1.) követõ 60. nap
vagy 2009. február 4. 16 óra.

A pályázati kiírás ára 50 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékének kiegyenlítése történhet banki

átutalással az ajánlatkérõ UniCredit Bank 10950009-

00000002-58160008 számú számlájára, vagy készpénzbe-
fizetéssel a polgármesteri hivatalban (Törökbálint város
polgármesteri hivatala, 2045 Törökbálint, Munkácsy M.
u. 79.).

A kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen
nyomtatott formában átvehetõ a polgármesteri hivatalban,
elõre egyeztetett idõpontban. (Munkanapokon hétfõtõl
csütörtökig 8–16 óra, pénteken 8–12 óra között.

Az elbírálás módja és szempontjai:
Az érvényes ajánlatot tevõ alkalmas pályázók közül a

legkedvezõbb ajánlatot benyújtó pályázó a pályázat nyer-
tese. A legkedvezõbb pályázat kiválasztására készült érté-
kelési rendszer a részletes pályázati felhívás melléklete.

Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés legkésõbbi
idõpontja és helye:

Eeredményhirdetés: 2009. február 26.
Szerzõdéskötés: 2009. február 27.
Helye: Törökbálint, Munkácsy M. u. 83.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõ-

dés idõtartama:
A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2009. március 1.
A szerzõdés idõtartama: 2009. március 1.–2012. decem-

ber 31.

További információk: dr. Horti István jegyzõ, Török-
bálint Város Önkormányzata, 2045 Törökbálint, Munká-
csy Mihály u. 79. Tel.: 06 (23) 335-021; fax: 06 (23)
336-039; e-mail: jegyzo@torokbalint.hu).
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A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium közleménye

Felhívás
a Pro Régió díj adományozásával kapcsolatosan

A díjra a terület- és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttmûködés elõmozdítása, a társadalom, a gazdaság
és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedõ teljesítményt nyújtó személyeket, illetve szervezeteket lehet
javasolni.

A díj adományozásának várható idõpontja:

2009. március 15.

Az adományozás jelenlegi rendjét szabályozó 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 3. §-a szerint a díj adományozására
bárki tehet javaslatot.

Az elismerésre vonatkozó javaslatot az 1. számú melléklet szerint kell összeállítani.

A javaslat benyújtási határideje:

2009. január 15.

A Pro Régió díj adományozására vonatkozó javaslatot a Pro Régió Díj Bizottsághoz kell benyújtani. A Pro Régió Díj
Bizottság elnöke: a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkára; tag-
jai az elnök által a területfejlesztés és területrendezés elismert szaktekintélyei közül felkért személyek. A beérkezett ja-
vaslatok alapján a Bizottság elõterjesztést készít a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek a Pro Régió díj adomá-
nyozására.

A március 15-e alkalmából adományozható díjjal plakett, az adományozást igazoló oklevél és – személyek esetén a
mindenkori köztisztviselõi illetményalap hatszorosa, szervezet részére történõ adományozása esetén az illetményalap ti-
zenkétszerese – pénzjutalom jár. Évente legfeljebb 10 db díj kerül odaítélésre.

A díjat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb díj adományozására csak
olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díj
elnyerése óta ért el. A Pro Régió díj eddigi kitüntetettjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A fenti javaslatot a bizottság titkári teendõit ellátó Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és
Településügyi Fõosztályára (dr. Tompai Géza fõosztályvezetõ részére címezve) kell megküldeni. (Postai cím: 1880 Bu-
dapest, Pf. 111, fax: 441-7742).
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1. sz. melléklet

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

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

a javaslattevõ neve (megnevezése) és címe

JAVASLAT

PRO RÉGIÓ

díj, illetve elismerés adományozására

A javasolt személy (szervezet) neve: ..................................................................................................................................

*Tudományos fokozata: ......................................................................................................................................................

*Születési helye, év, hó, nap: ..............................................................................................................................................

Munkahelye: .......................................................................................................................................................................

*Beosztása (foglalkozása):..................................................................................................................................................

Lakcíme (értesítési címe): ...................................................................................................................................................

Egyéb elérhetõsége (telefon, e-mail): .................................................................................................................................

Eddigi kitüntetései (évszámmal): ........................................................................................................................................

A javaslat indokolása: .........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

........................., 200...... ..................... hó ..... nap

……………………………………
a javaslattevõ aláírása

* Természetes személy esetén kitöltendõ.
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2. sz. melléklet

A Pro Régió díj kitüntetettjei a díj alapításától

1992
Kiss István

Dr. Körmendy Klára
Dr. Perczel Károly (posztumusz)

Csereháti Településszövetség

1993
Barna Gábor

Dr. Beluszky Pál
Molnár Gyula
Ottlik Gábor

Ormánság Alapítvány

1994
Dr. Csatári Bálint

Faludi Erika
Dr. Nemes Nagy József

Sólymosi László
Horváth Gábor

Dr. Kerényi László
Simon Károly

1995
Dr. Enyedi György
Kemény Bertalan
Dr. Tóth Albert
Hegedüs Imre

Zalakar Térségi Társulás

1996
Botos Gábor

Dr. Héder Sándor
Dr. Jákli Péter

Dr. Matolcsi Lajos
Dr. Torkos Veronika (posztumusz)

1997
Dr. Csemez Attila

Dr. Illés Iván
Rostonics László

Szabó Péter
Bányai Panoráma Egyesület

1998
Bihall Tamás

Hans Beck (EU nagykövet)
Dr. Horváth Gyula

Markolt Endre
Paksy Gábor

1999
Bihari Vilmos

Körmendy János
Schuchmann Péter

Dr. Tóth József
Cigány Vezetõk Szakmai Egyesülete

Debrecen

2000
Gadócziné dr. Fekete Éva

Kocsán Lajosné Marót Éva
Nógrádi Zoltán
Somfai András

Dr. Zala György

2001
Fazekas Péter

Dr. Laposa József
Márta István

Felsõ-Bácskai Önkormányzat Szövetség
Muramenti Nemzeti Területfejlesztési

Tanács

2002
Dr. Tóth Zoltán

Vajdovichné dr. Visy Erzsébet
Szegedi Tud. Egyetem Gazd. és
Társadalomföldrajzi Tanszéke

Szent István Egyetem Tájvédelmi és
Tájrehabilitációs Tanszék

VÁTI Kht. Elemzõ-értékelõ Iroda

2003
–

2004
Dr. Buday-Sántha Attila

Faragó Péter
Feigli Ferenc
Kontra Gyula

Dr. Kovács Katalin
Dr. Krizsán József

Dr. Rechnitzer János
Dr. Tompai Géza
Dr. Virág Rudolf

2005
Gyökös Zoltán
Kovács Tibor

Dr. Kõszegfalvi György
Lakatos István

Dr. Ormosy Viktor
Pintye Ágnes

Dr. Tímár Judit
Balatoni Integrációs Kht.

Pro Régió Kht.
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács

2006
Dr. Baja Ferenc

Dr. Faragó László
Heinrich Péter
Szala Endre

Dr. Szabó György
Dr. Szaló Péter
Szitnyai Jenõ
Varga László

OTH régióigazgatói
VÁTI Kht.

2007
Dr. Bartke István
Dr. Csima Péter

Dr. Debreczeni Ferenc
Fõzõ János

Dr. Gerzanics Annamária
Dr. Locsmándi Gábor

Molnár Attila
Dr. Nagy Sándor

Pálné dr. Kovács Ilona
Polgár Tibor

2008
Arató András István

Dániel Pál
Gordos Tamás

Hörcher Ferencné
Dr. Kovács Katalin

Kun Zoltán
Magó Erzsébet
Miklóssy Endre

„Összefogás Dunaújváros és Térsége
Fejlesztéséért” Alapítvány

Prof. dr. Vincze Mária
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A pénzügyminiszter közleménye

A pénzügyminiszter közleménye
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ települési önkormányzatok kiegészítõ támogatásának

és a villamosenergia-áremelkedés hatása ellentételezésének 2008. évi II. ütemérõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 1. pontja alap-
ján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ települési önkormányzatok együttesen 778 061 ezer forint támoga-
tásban részesülnek és/vagy az 5. számú melléklet 28. pontja alapján a villamosenergia-áremelkedés hatásának ellentéte-
lezése jogcímen a települési önkormányzatok együttesen 86 329 ezer forint támogatásban részesülnek 2008. évben, a
II. ütemben. A támogatások önkormányzatonkénti összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2. számú melléklet szerinti települési önkormányzatok támogatási igényének elismerésére a törvény szerint nincs le-
hetõség egyik jogcímen sem.

A támogatások átutalása a közzétételt követõen, soron kívül történik.

Budapest, 2008. november 25.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet

Támogatásban részesülõ önkormányzatok

Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ települési

önkormányzatok támogatása
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 6. számú melléklet
1. pontja alapján)

Villamosenergia-áremelkedés
hatásának ellentételezése
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 5. számú melléklet
28. pontja alapján)

Baranya megye

1. Vokány 736 0
Baranya megye összesen: 736 0

Bács-Kiskun megye

2. Kalocsa 47 038 0
3. Kisszállás 0 918
4. Kunbaja 13 124 960

Bács-Kiskun megye összesen: 60 162 1 878

Békés megye

5. Battonya 4 755 0
6. Békéssámson 1 581 0
7. Bélmegyer 2 705 0
8. Csabaszabadi 268 150
9. Doboz 3 504 0

10. Dombegyház 8 286 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ települési

önkormányzatok támogatása
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 6. számú melléklet
1. pontja alapján)

Villamosenergia-áremelkedés
hatásának ellentételezése
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 5. számú melléklet
28. pontja alapján)

11. Geszt 236 199
12. Kétegyháza 3 405 0
13. Körösnagyharsány 6 212 0
14. Kötegyán 0 300
15. Magyardombegyház 775 372
16. Mezõgyán 411 224
17. Nagybánhegyes 0 2 060
18. Sarkadkeresztúr 0 1 102

Békés megye összesen: 32 138 4 407

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

19. Arló 764 2 304
20. Halmaj 1 710 484
21. Háromhuta 1 500 0
22. Hidasnémeti 426 0
23. Hídvégardó 1 465 0
24. Mezõkövesd 12 770 0
25. Olaszliszka 4 559 0
26. Rakaca 411 0
27. Sárospatak 143 713 1 932
28. Tokaj 1 022 0
29. Vajdácska 0 286
30. Viss 375 297

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen: 168 715 5 303

Csongrád megye

31. Ambrózfalva 4 649 0
32. Apátfalva 2 845 0
33. Csanádalberti 4 700 0
34. Csanádpalota 2 314 1 042
35. Dóc 10 910 639
36. Eperjes 1 933 0
37. Felgyõ 4 500 0
38. Földeák 3 665 0
39. Kübekháza 7 480 92
40. Magyarcsanád 184 0
41. Maroslele 566 0
42. Mindszent 3 582 0
43. Pusztamérges 1 562 1 670
44. Pusztaszer 3 867 0
45. Röszke 32 104 0
46. Szegvár 3 469 1 983
47. Tömörkény 1 472 0

Csongrád megye összesen: 89 802 5 426
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ települési

önkormányzatok támogatása
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 6. számú melléklet
1. pontja alapján)

Villamosenergia-áremelkedés
hatásának ellentételezése
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 5. számú melléklet
28. pontja alapján)

Fejér megye

48. Nagykarácsony 728 0
49. Nagylók 392 0

Fejér megye összesen: 1 120 0

Hajdú-Bihar megye

50. Biharkeresztes 20 249 0
51. Biharnagybajom 952 0
52. Hajdúsámson 0 4 274
53. Hajdúszovát 2 911 0
54. Kismarja 2 336 0
55. Pocsaj 6 236 0
56. Püspökladány 8 568 0
57. Sárrétudvari 1 738 0
58. Vámospércs 8 635 4 670
59. Váncsod 3 543 1 373

Hajdú-Bihar megye összesen: 55 168 10 317

Heves megye

60. Ivád 143 0
61. Szentdomonkos 310 842
62. Váraszó 669 0

Heves megye összesen: 1 122 842

Nógrád megye

63. Balassagyarmat 12 707 0
64. Bér 1 016 187
65. Cered 0 743

Nógrád megye összesen: 13 723 930

Pest megye

66. Rád 1 270 0
Pest megye összesen: 1 270 0

Somogy megye

67. Alsóbogát 62 0
68. Andocs 1 497 2 076
69. Barcs 59 281 0
70. Bárdudvarnok 1 729 0
71. Berzence 5 891 1 358
72. Buzsák 2 005 1 015
73. Büssû 0 97
74. Cserénfa 0 268
75. Csoma 0 359
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ települési

önkormányzatok támogatása
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 6. számú melléklet
1. pontja alapján)

Villamosenergia-áremelkedés
hatásának ellentételezése
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 5. számú melléklet
28. pontja alapján)

76. Csurgó 3 884 0
77. Gadány 0 285
78. Gálosfa 0 365
79. Gyékényes 348 1 730
80. Hajmás 3 480 0
81. Háromfa 2 016 1 009
82. Inke 994 880
83. Kaposgyarmat 0 171
84. Kaposkeresztúr 0 185
85. Karád 0 433
86. Magyaratád 2 062 402
87. Magyaregres 396 427
88. Mezõcsokonya 1 252 357
89. Miklósi 0 247
90. Mosdós 1 300 454
91. Nagybajom 10 418 3 402
92. Nágocs 337 287
93. Nemesdéd 628 687
94. Öreglak 2 734 570
95. Pamuk 0 128
96. Patalom 797 134
97. Porrog 253 250
98. Porrogszentkirály 0 174
99. Potony 1 296 0

100. Sántos 469 291
101. Somogyacsa 0 121
102. Somogybükkösd 0 76
103. Somogydöröcske 0 173
104. Somogyfajsz 892 0
105. Somogyjád 292 0
106. Somogysárd 21 693 270
107. Somogyvámos 0 256
108. Somogyvár 0 713
109. Szabadi 0 241
110. Szentbalázs 0 716
111. Szentborbás 1 669 0
112. Szorosad 0 85
113. Tengõd 0 554
114. Tótújfalu 336 0
115. Újvárfalva 468 0
116. Varászló 1 047 310
117. Visnye 0 93
118. Vízvár 1 011 0
119. Zics 4 228
120. Zimány 1 140 324

Somogy megye összesen: 131 681 22 201
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ települési

önkormányzatok támogatása
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 6. számú melléklet
1. pontja alapján)

Villamosenergia-áremelkedés
hatásának ellentételezése
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 5. számú melléklet
28. pontja alapján)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

121. Ajak 2 703 0
122. Anarcs 3 000 0
123. Baktalórántháza 0 2 196
124. Bátorliget 9 894 0
125. Beszterec 9 700 0
126. Buj 1 119 0
127. Csenger 10 534 0
128. Gávavencsellõ 3 979 0
129. Gégény 3 101 0
130. Ibrány 8 951 3 141
131. Jánd 7 727 0
132. Jánkmajtis 0 842
133. Kállósemjén 2 825 0
134. Kemecse 13 030 0
135. Kék 2 734 0
136. Kékcse 1 019 0
137. Kisléta 0 50
138. Komoró 0 255
139. Kótaj 2 266 1 152
140. Magy 0 293
141. Máriapócs 57 0
142. Mátészalka 11 730 0
143. Méhtelek 0 2 173
144. Mérk 16 0
145. Milota 254 1 211
146. Nagyecsed 5 131 0
147. Nagyhalász 7 314 0
148. Nagyvarsány 863 2 940
149. Nyírbogdány 4 240 0
150. Nyírgelse 2 032 0
151. Nyírgyulaj 1 006 0
152. Nyíribrony 901 0
153. Nyírjákó 3 144 0
154. Nyírkércs 1 350 0
155. Nyírkáta 15 0
156. Nyírtelek 6 750 0
157. Nyírtét 441 133
158. Pap 17 410
159. Penészlek 3 120 2 279
160. Pócspetri 753 0
161. Ramocsaháza 4 748 0
162. Rozsály 140 1 424
163. Szabolcsveresmart 597 0
164. Székely 916 524
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ települési

önkormányzatok támogatása
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 6. számú melléklet
1. pontja alapján)

Villamosenergia-áremelkedés
hatásának ellentételezése
(a Magyar Köztársaság

2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX.

törvény 5. számú melléklet
28. pontja alapján)

165. Tiszabercel 83 0
166. Tiszaeszlár 1 083 0
167. Tiszakanyár 388 0
168. Tiszakóród 0 1 273
169. Tiszalök 3 852 0
170. Tiszaszentmárton 2 0
171. Tiszavasvári 0 2 843
172. Uszka 1 831 567
173. Vasmegyer 2 316 0
174. Vámosatya 453 0

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen: 148 125 23 706

Jász-Nagykun-Szolnok megye

175. Abádszalók 4 923 0
176. Kuncsorba 1 087 408
177. Kunhegyes 34 869 3 345
178. Nagyiván 0 429
179. Nagyrév 2 133 952
180. Örményes 2 005 626
181. Tiszakürt 0 759
182. Tiszaszentimre 0 16
183. Újszász 0 3 301

Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen: 45 017 9 836

Vas megye

184. Bérbaltavár 0 436
185. Ják 4 779 0
186. Õriszentpéter 2 806 0

Vas megye összesen: 7 585 436

Veszprém megye

187. Kisberzseny 1 489 0
Veszprém megye összesen: 1 489 0

Zala megye

188. Csesztreg 6 327 0
189. Csörnyeföld 1 459 0
190. Sármellék 2 378 0
191. Szentpéterúr 698 428
192. Zalalövõ 4 335 619
193. Zalaszántó 5 011 0

Zala megye összesen: 20 208 1 047

Ország összesen: 778 061 86 329
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2. számú melléklet

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok

Sorszám Önkormányzat neve

Békés megye

1. Kisdombegyház

2. Medgyesbodzás

3. Pusztaottlaka

4. Újszalonta

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

5. Borsodivánka

6. Borsodnádasd

7. Fancsal

8. Sátoraljaújhely

Csongrád megye

9. Derekegyház

10. Nagylak

11. Óföldeák

12. Öttömös

Fejér megye

13. Gánt

Sorszám Önkormányzat neve

Nógrád megye

14. Bátonyterenye

15. Szécsény

Pest megye

16. Verseg

Somogy megye

17. Bakháza

18. Juta

19. Nikla

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

20. Hodász

21. Pátyod

22. Petneháza

23. Tiszarád

24. Vámosoroszi

Jász-Nagykun-Szolnok megye

25. Tiszaörs

26. Tiszaroff
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
– az eddig közzétetteken kívül –

az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé

620702H
332501I
671874E
429401I
863173H
617089H
237390F
374218I
134845A
666366C
119680I
158000I
669275C
237000H
274435I
892536C
040160B
334323B
944996C
446552H
017656B
810548E
256468A
593680H
357559H
078360F
769799C
821614G
661508F
899886F
773536F
376743C
514380B
144376H
938297E
658729E
762198E

913786B
200733F
049688C
301363H
842395G
357670H
281669F
816040A
174982C
288695G
815290E
991428E
112732B
138313D
599352H
918598C
097013H
313013I
648628A
533912A
943728F
375562C
940190C
274074A
784681E
530437D
118156A
166526F
888892A
592267D
729588F
820017F
555356D
105233A
074874C
765108A
866382D

902424B
955578B
466776A
185601H
603621D
901080A
664183G
039790C
553720I
346242D
794728H
298374F
437828E
966768C
329729E
683527G
268373E
445947I
463942G
996533G
845124F
216391B
899809A
698747A
114480C
910983F
193111D
066798A
746307G
956054D
585251H
618525A
696119G
773569A
048632I
260225G
555012E
750498H

873961D
929655A
091656D
034347E
557183E
553033A
528791G
898351A
757495F
087684G
854596A
103632B
009545C
789257E
374740A
008019A
371777G
458781G
011045D
653141H
168885G
517055E
875652H
496626E
531105H
418378C
717426G
578851I
288108H
283261H
026034H
364101H
602663B
980209B
122325H
805735F
267146A
026578G

845119D
627769C
184369F
403178D
998727C
410014I
446275G
902959D
238220D
708074G
048163D
972967A
425973D
762804D
861568D
097557G
307354C
023956I
534008G
043779C
444916E
428483D
404329A
698670F
128854E
971978H
015191E
256631C
746300B
966680F
596205D
322895D
355437E
015433B
319506H
525493A

022867B
093790C

449218B
031557C
979616B

788168A
169990I
496000A
214606I
016696E

947970G
403271D
847484C
839829G
075711B

121404H
083676G
629800F
890631F
538934G

890007G
801584G
131992H
301492H
036657D

101676C
555482F
138462F
052964B
826516E
165678H
953378D
714827G

092562B
520917F
168064D
154200D

724550A
269204F
713675G

8568 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala



A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Földmûvelésügyi Igazgatósága (1135 Budapest, Lehel u. 43–47.) hirdetményei

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ
és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint

nyilvános sorsolást

tart a Közös Út Mezõgazdasági Szakszövetkezet használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ föld-
részletekre.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Közös Út Mezõgazdasági Szakszövetkezetet érintõen, az 1993. évi II. tör-
vény alapján meghatározott részaránytulajdon-értékkel rendelkezõ személyek.

A sorsolás helye: 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2., Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár emeleti nagy-
terem (Opálház).

A sorsolás ideje:
2009. január 6. 10 óra.

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Alsónémedi

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

2246 szántó 1,4603 19,08 19,08 Bányaszolgalmi jog

02/3 gyep (legelõ) 0,1547 0,97 0,97

03/1 erdõ 0,3883 2,83 2,83

03/11 szántó 0,6808 16,00 11,57

03/13 szántó 1,1571 26,26 2,50

03/19 szántó 0,1131 1,87 0,68

012/4 szántó 0,2497 4,12 4,12

012/25 szántó 0,3031 3,66 3,66

016/2 szántó 0,8787 14,50 5,98

016/15 szántó 0,5493 5,61 5,61

019/1 szántó 0,0263 0,62 0,31

019/3 szántó 0,1469 3,45 3,45

021/4 szántó 1,0111 23,76 14,89

021/36 szántó 0,4248 13,30 13,30

021/41 szántó 0,0588 1,84 1,84

021/48 gyep (legelõ) 0,0551 0,35 0,35

027/2 szántó 1,3485 22,25 3,94

029/3 szántó 0,2134 2,22 2,22

029/5 szántó 0,2427 2,52 2,52

033/20 szántó 0,3937 5,59 1,71

033/26 szántó 0,2364 3,51 3,51

033/39 szántó 0,5456 10,70 2,39

035/21 szántó 0,4756 4,32 4,32

035/37 szántó 0,5676 5,39 5,39

061/26 szõlõ 0,1822 4,12 4,12

071/1 szántó 0,6901 16,22 4,05

071/2 szántó 1,2468 29,30 0,80
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

077/15 szántó 2,3711 27,42 27,42

080/3 szántó 0,4869 11,44 4,63

080/4 szántó 2,4498 40,31 40,31

083/11 szántó 0,4816 3,03 3,03

083/23 szántó 0,3527 2,22 0,22

083/37 szántó, szõlõ 0,2932 3,87 3,87

083/42 szántó 3,7707 23,76 23,76

083/52 szántó 0,4303 2,71 2,71

083/57 szántó 0,4074 2,57 1,57

085/7 szántó 0,1167 0,74 0,74

085/8 szántó 3,022 25,91 14,24

085/10 szántó 0,1252 1,30 1,30

085/13 szántó 0,0971 0,61 0,61

085/27 szõlõ 0,2897 6,55 6,55

085/29 szántó 0,32 2,63 2,63

085/39 szántó, szõlõ 0,2505 2,97 2,97

085/51 szõlõ, szántó 0,3848 5,05 5,05

085/55 szõlõ 0,117 2,64 2,64

087/7 szántó 0,3059 8,09 5,10

087/14 szántó 0,6495 17,10 17,10

087/28 szántó 0,3288 7,73 7,73

089/2 szántó 0,127 2,98 2,98

089/6 szántó 0,2049 4,82 1,17

089/26 szántó 0,7764 18,25 10,48

089/29 szántó 1,2955 30,44 20,57

091/7 szántó 0,3373 7,93 4,93

094/1 szántó 0,6 14,10 1,10

097/14 szántó 0,6039 14,19 4,73

097/35 szántó 0,1853 4,35 1,66

097/37 szántó 0,3085 7,25 7,25

0101/6 szántó 0,1078 2,07 2,07

0101/19 szántó 0,2184 2,90 1,88

0106/5 szántó 1,074 18,07 18,07

0108/2 szántó 0,2691 4,44 4,44

0108/8 szántó 1,3089 21,60 9,57

0112/46 szántó 0,3683 4,87 4,87

0112/53 szántó 0,6476 9,05 9,05

0115/5 erdõ 0,2183 0,83 0,83

0115/24 szántó 0,744 14,72 8,21

0115/43 szántó 0,5951 11,94 11,94

0115/44 szántó 0,5694 10,72 2,13

0115/45 szántó 0,6423 10,87 10,87

0120/55 erdõ 0,1632 0,62 0,62

0120/57 szántó 0,2784 3,93 3,93

0120/58 szántó 0,279 3,92 3,92

0120/76 szántó 0,4971 8,20 6,98

0122/11 szántó 0,4807 11,15 4,41
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0122/15 szántó 0,4919 11,48 11,48

0122/36 szántó 0,3471 8,06 1,08

0124/3 szántó 0,3503 10,96 10,96

0124/29 szántó 1,4354 36,97 36,97

0124/32 szántó 0,2397 6,03 1,66

0124/35 szántó 0,4955 12,46 0,71

0124/36 szántó 0,4747 11,96 11,96

0124/61 szántó 2,1788 49,59 33,66

0124/69 szántó 3,5278 72,41 72,41

0124/70 szántó 0,498 9,68 9,68

0124/77 szántó 0,6942 14,18 3,21

0126/33 szántó 0,4661 7,55 7,55

0132/4 szõlõ 0,1825 4,12 4,12

0132/5 szõlõ 0,1857 4,20 4,20

0132/11 erdõ 0,4428 1,68 1,68

0132/28 szántó 1,9948 52,12 10,69

0134/17 szántó 0,2199 3,63 3,63

0138/1 szántó 0,3971 9,33 9,33

0138/20 szántó 0,4986 9,62 9,62

0138/30 szántó 2,6456 43,97 43,97

0140/9 szántó 0,5475 10,19 10,19

0140/20 szántó 0,4618 8,94 8,94

0140/22 szántó 0,9276 18,10 1,57

0140/29 szántó 0,9448 17,51 1,63

0140/33 szántó 3,0357 58,14 28,95

0143/17 szántó 0,3837 3,77 3,77

0143/25 szántó 0,8943 7,72 4,82

0143/26 szõlõ 0,1073 2,42 2,42

0152/27 erdõ 0,2804 1,07 1,07

0154/16 szántó 0,2766 3,74 3,74

0154/20 szántó 0,3998 5,67 5,67

0158/8 szántó 1,0708 26,09 26,09

0158/10 szántó 0,4847 11,24 0,05

0160/31 szántó 0,2015 3,32 3,32

0164/5 szántó 0,0266 0,28 0,28

0164/11 szántó 0,1215 1,26 1,26

0164/12 szántó 0,135 1,40 1,40

0164/13 szántó 0,1946 2,02 2,02

0164/14 szántó 0,7003 7,28 7,28

0164/16 szántó 0,275 2,86 2,86

0164/17 szántó 0,2194 2,28 2,28

0164/19 szántó 0,3636 3,78 3,78

0164/20 szõlõ, szántó 0,3076 6,20 6,20

0164/21 szántó 0,3048 3,17 3,17

0164/22 szántó 0,2882 3,00 3,00

0164/23 szántó 0,1878 1,95 1,95

0164/29 szántó 0,1191 1,24 1,24
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0164/33 gyep (legelõ) 0,0983 0,21 0,21

0166/7 szántó 0,2528 4,17 4,17

0166/10 szántó 0,2548 4,20 4,20

0166/11 szántó 0,0701 1,16 1,16

0166/14 szántó 0,0608 1,00 1,00

0166/15 szántó 0,0584 0,96 0,96

0166/19 szántó 0,2174 3,59 3,59

0166/20 szántó 0,353 5,82 5,82

0166/32 szántó 0,1894 3,13 3,13

0166/36 szántó 0,5539 9,14 4,26

0166/38 szántó 0,3049 5,03 5,03

0166/39 szántó 1,3364 22,05 22,05

0166/40 szántó 0,1258 2,08 2,08

0166/48 szántó 0,1898 3,13 3,13

0166/49 szántó 0,4645 7,66 2,83

0166/50 szõlõ 0,124 2,80 2,80

0168/25 szántó 0,7286 16,14 6,61

0170/4 szántó 0,38 3,95 3,95

0170/25 szántó 0,4256 8,67 8,67

0174/1 szántó 0,2167 5,09 2,45

0174/6 szántó 0,4604 14,41 14,41

0174/7 szántó 0,1522 4,76 4,76

0174/8 szántó 0,4187 13,11 13,11

0174/13 szántó 0,1721 5,39 5,39

0176/11 szántó 1,1053 34,60 16,41

0176/13 szántó 0,7316 22,90 2,80

0178/1 szántó 0,9417 26,09 11,54

0178/2 szántó 0,341 9,27 9,27

0178/3 szántó 1,1932 31,92 2,44

0178/5 szántó 0,7821 20,45 5,91

0178/6 szántó 0,2159 5,68 5,68

0182/21 szántó 0,9406 14,54 14,54

0182/25 szántó 1,6853 28,14 10,84

0182/28 szántó 0,3623 6,52 6,52

0182/32 szántó 0,532 9,73 9,73

0182/34 szántó 1,051 19,49 19,49

0182/38 szántó 0,2821 5,31 5,31

0182/39 szántó 1,0755 20,34 20,34

0182/69 szántó 0,4605 9,11 9,11

0186/3 szántó 0,069 0,72 0,72

0186/39 szõlõ, szántó 0,5477 6,94 1,60

0186/40 szántó 0,0593 0,62 0,62

0186/41 szántó 0,0407 0,42 0,42

0186/42 szántó 0,469 6,28 6,28

0186/43 szántó 0,4387 6,59 6,59

0186/44 szántó 0,3786 6,25 6,25

0186/45 szántó 0,0779 0,81 0,81
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0186/46 szõlõ 0,0796 1,80 1,80

0186/47 szántó 0,1092 1,14 1,14

0186/51 szántó 0,1918 3,16 3,16

0186/52 szántó 0,3452 3,59 3,59

0186/54 szántó 0,0347 0,57 0,57

0186/55 szántó 0,4778 7,88 7,88

0186/56 szántó 0,1427 2,35 2,35

0191/18 szántó 0,038 0,63 0,63

0191/19 gyümölcsös 0,1722 4,18 4,18

0191/20 szántó 0,0599 0,99 0,99

0191/21 szõlõ 0,1471 3,32 3,32

0191/22 szántó 0,1573 2,60 2,60

0191/23 szõlõ 0,1175 2,66 2,66

0191/25 szántó 0,3684 6,08 6,08

0191/26 szántó 0,0381 0,63 0,63

0191/28 szántó 0,4221 6,96 1,89

0191/29 szántó 0,3561 5,88 5,88

0191/30 szántó 0,0725 1,20 1,20

0191/32 szántó 0,1827 3,01 3,01

0191/34 szántó 0,1747 2,88 2,88

0191/37 gyümölcsös 0,0894 2,17 2,17

0191/41 szántó 0,0662 0,69 0,69

0191/42 szántó 0,11 1,14 1,14

0191/43 szántó 0,1979 2,06 2,06

0191/44 szántó 0,0365 0,38 0,38

0198/23 szántó 0,0925 1,53 1,53

0198/30 szántó 0,1509 2,49 2,49

0198/32 szõlõ 0,0444 1,00 1,00

0198/33 szõlõ 0,1155 2,61 2,61

0198/34 szántó 0,1068 1,76 1,76

0198/37 szántó, gyümölcsös 0,233 3,81 3,81

0198/40 szõlõ 0,2263 5,11 5,11

0198/42 szántó 0,0854 1,41 1,41

0198/44 szõlõ 0,0906 2,05 2,05

0198/45 szántó 0,0838 0,87 0,87

0198/46 szántó 0,0564 0,59 0,59

0198/48 szõlõ 0,0164 0,37 0,37

0198/52 szõlõ 0,0592 1,34 1,34

0198/53 szántó 0,2511 3,44 3,44

0198/55 szántó 0,092 0,96 0,96

0198/64 szántó 0,072 0,75 0,05

0200/3 szántó 1,2439 38,93 13,28

0200/13 szántó 0,2158 6,75 6,75

0202/30 szántó 0,1063 2,50 0,50

0202/31 szántó 0,0355 0,83 0,83

0202/32 szántó 0,0355 0,83 0,83

0202/55 szántó 0,2765 6,50 1,00
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0202/57 szántó 0,5674 13,33 13,33

0202/67 szántó 0,0916 2,15 2,15

0202/68 szántó 0,2227 5,23 5,23

0202/77 szántó 0,077 1,81 1,31

0202/81 szántó 0,4125 9,69 9,69

0202/82 szántó 0,1324 3,11 3,11

0204/33 szántó 0,011 0,34 0,34

0204/39 szántó 0,0092 0,29 0,29

0204/58 szántó 0,0928 2,18 2,18

0204/62 gyep (rét) 0,1913 3,83 3,83

0204/63 gyep (rét) 1,4479 52,85 38,50 Természetvédelmi terület

0204/69 szántó 0,2833 6,66 3,66

0207/11 szántó 0,3596 11,26 11,26

0207/13 szántó 0,3283 10,28 0,71

0207/16 gyep (rét) 0,0783 2,86 2,86 Természetvédelmi terület

0207/23 szántó 0,9318 29,17 8,29

0207/24 szántó 1,1104 34,76 8,36

0209/4 szántó 0,3525 8,94 6,94 Természetvédelmi terület

0209/5 szántó 1,051 27,22 27,22 Természetvédelmi terület

0209/9 szántó 0,2968 7,72 5,16

0211/7 szántó 0,5773 18,07 1,29

0211/10 szántó 0,2199 6,88 6,88

0211/11 szántó 0,1702 5,33 5,33

0211/12 szántó 0,5884 18,42 18,42

0211/13 szántó 0,1676 5,25 5,25

0211/14 gyep (legelõ) 0,4482 5,15 5,15

0211/18 szántó 0,108 3,38 3,38

0211/47 szántó 0,2227 6,97 2,87

0211/48 szántó 0,1451 4,54 1,69

0211/64 szántó 0,3069 8,36 4,65

0213/13 szántó 0,3252 10,18 4,40

0213/19 szántó 0,5204 14,62 9,65

0213/49 szántó 0,4611 7,61 7,61

0213/50 szántó 0,2201 3,63 3,63

0217/18 szántó 0,3197 7,51 7,51

0217/19 szántó 0,001 0,02 0,02

0217/20 szántó 0,0033 0,08 0,08

0217/21 szántó 0,0094 0,22 0,22

0217/22 szántó 0,0386 0,91 0,91

0217/23 szántó 0,1029 2,42 2,42

0217/42 szántó 0,1389 3,26 3,00

0219/1 szántó 0,2059 4,84 4,84

226 erdõ 0,053 0,11 0,11

0230/9 erdõ, gyep (rét) 0,9332 4,18 4,18

0230/12 erdõ, szántó 0,868 3,21 3,21

0243/42 szántó 0,0157 0,16 0,16

0243/43 szántó 0,03 0,31 0,31
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0243/44 szántó 0,0145 0,15 0,15

0243/45 szántó 0,1072 1,11 1,11

0243/46 szántó 0,0095 0,10 0,10

0243/47 szántó 0,0098 0,10 0,10

0243/48 szántó 0,016 0,17 0,17

0243/49 szántó 0,0183 0,19 0,19

0243/50 szántó 0,0159 0,17 0,17

0243/51 szántó 0,0165 0,17 0,17

0243/52 szántó 0,0366 0,38 0,38

0243/53 szántó 0,0184 0,19 0,19

0243/54 szántó 0,0327 0,34 0,34

0243/55 szántó 0,0302 0,31 0,31

0243/56 szántó 0,0312 0,32 0,32

0243/57 szántó 0,119 1,24 1,24

0243/58 szántó 0,0292 0,30 0,30

0243/59 szántó 0,015 0,16 0,16

0243/60 szántó 0,0152 0,16 0,16

0243/61 szántó 0,0155 0,16 0,16

0243/62 szántó 0,0157 0,16 0,16

0243/63 szántó 0,0376 0,39 0,39

0243/64 szántó 0,0504 0,52 0,52

0243/66 szántó 0,0543 0,56 0,56

0243/67 szántó 0,0692 0,72 0,72

0243/68 szántó 0,1219 1,27 1,27

0243/69 szántó 0,3128 3,25 3,25

0243/70 szántó 0,0866 0,90 0,90

0243/71 szántó 0,0885 0,92 0,92

0243/72 szántó 0,0685 0,71 0,71

0243/73 szántó 0,0438 0,46 0,46

0243/74 szántó 0,0772 0,80 0,80

0243/75 szántó 0,056 0,58 0,58

0243/76 szántó 0,4209 4,38 4,38

0243/82 gyep (rét) 2,7972 15,66 4,17

0243/87 erdõ, gyep (legelõ) 0,5436 2,04 2,04

0243/92 gyep (legelõ) 0,5279 1,11 1,11

0243/93 gyep (legelõ) 0,5328 1,12 1,12

0243/94 gyep (legelõ) 0,4076 0,86 0,86

0243/95 gyep (legelõ) 0,2583 0,54 0,54

0243/96 gyep (legelõ) 0,4517 0,95 0,95

0243/97 gyep (legelõ) 0,3254 0,68 0,68

0243/107 szántó, nádas 1,8266 25,29 25,29

0243/108 szántó 0,4707 7,22 7,22

0243/118 szántó, nádas 2,4851 36,62 5,30

0243/121 erdõ 1,3574 5,16 5,16

0243/122 szántó 0,1147 1,19 1,19

0243/135 erdõ 1,0592 4,02 4,02

0278/8 szántó 2,5225 34,63 3,66
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0278/10 szántó 5,004 67,48 30,12

0282/26 szántó 0,5247 1,84 1,84

0282/46 szántó 0,3996 3,75 3,75

0282/48 szántó 0,7135 7,42 0,89

0282/52 szántó 2,9978 44,10 44,10

0282/53 szántó 2,0009 28,98 28,98

0282/62 szántó 6,0942 75,26 1,83

0282/72 szántó 0,158 1,64 1,64

0288/9 szántó 0,9618 21,00 1,61

0288/25 szántó 0,6838 11,28 1,28

0288/31 szántó 1,7802 18,51 2,72

0288/38 gyep (rét), szántó 4,2455 86,21 86,21

0288/42 szántó 0,2252 5,29 5,29

0288/43 szántó, gyep (rét) 1,6401 35,45 35,45

0288/44 szántó 0,2251 5,29 5,29

0288/47 szántó 0,3801 8,93 8,93

0288/60 szántó 0,7384 12,18 12,18

0288/72 szántó 1,9058 35,80 35,80

0288/73 szántó 1,6588 31,65 1,19

0288/75 szántó 2,0631 40,76 40,76

0288/79 szántó 0,6424 13,35 13,35

0288/81 szántó 0,2425 5,04 5,04

0288/84 szántó 0,6538 13,50 13,50

0288/85 szántó 2,9459 59,63 52,09

0288/99 szántó 0,8431 6,88 2,36

0288/100 szántó 0,3777 2,93 2,93

0288/101 szántó 0,4074 3,17 3,17

0288/103 szántó 0,4702 3,67 1,29

0288/104 erdõ 0,3737 2,47 2,47

0288/106 szántó 0,3275 2,99 2,99

0288/112 szántó 3,9501 34,42 4,43

0288/121 szántó 3,4163 42,68 5,38

0288/131 szántó 0,3934 6,09 0,60

0288/137 szántó 5,1048 68,71 18,10

0288/138 szántó 3,0352 47,41 1,96

0288/139 szántó 3,6236 59,79 33,49

0288/140 szántó 3,2939 54,35 4,19

0288/141 szántó 6,2386 102,94 38,69

0288/142 szántó 2,0449 33,74 16,86

0288/143 szántó 3,0671 50,61 38,94

0288/144 szántó 3,0675 50,61 25,53

0288/147 szántó 4,1619 43,28 2,25

0288/148 szántó 3,0473 34,29 1,01

0288/151 szántó 1,5133 18,72 18,72

0288/154 szántó 3,6007 45,68 7,48

0300/23 szántó 0,1815 1,89 1,89

0302/2 szántó 1,8397 30,36 20,26
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0305/1 erdõ 0,441 1,68 1,68

0305/30 erdõ 1,3421 5,10 5,10

0305/51 erdõ 0,8492 3,23 3,23

0305/62 szántó, gyep (rét) 0,7411 5,33 3,00

0305/76 gyep (rét) 0,4826 2,70 2,70

0312/2 szántó 0,6571 10,84 3,36

0314/21 szántó 3,036 19,13 3,35

0320/29 szántó 0,2158 1,53 1,53

0322/14 szántó 0,1289 0,81 0,81

0322/23 szántó 0,0811 0,84 0,84

0322/36 szántó 0,0388 0,24 0,24

0322/37 szántó 0,039 0,25 0,25

0322/38 szántó 0,0474 0,30 0,30

0322/51 szántó 0,0233 0,24 0,24

0322/57 szántó 0,0256 0,16 0,16

0332/7 erdõ, szántó 7,1796 63,55 2,48

0332/11 erdõ 0,381 1,45 1,45

0342/15 szántó 0,4801 6,44 5,21

0345/5 szántó 0,6003 8,18 8,18

0347/24 szántó 2,8143 23,04 7,68

0353/5 szántó 0,0602 0,38 0,38

0353/6 szántó 0,05 0,32 0,32

0353/7 szántó 0,05 0,32 0,32

0353/12 szántó 0,0559 0,35 0,35

0353/14 szántó 0,0656 0,41 0,41

0353/19 gyep (rét) 0,0556 0,31 0,31

0353/23 gyep (rét) 0,0525 0,29 0,29

0355/8 szántó 0,1172 1,22 0,73

0355/10 szántó 0,116 1,21 1,21

0355/11 szántó 0,0841 0,87 0,87

0355/29 szántó 0,0967 1,01 1,01

0355/41 szántó 0,1149 1,19 1,19

0355/49 szántó 0,0933 1,54 1,54

0355/134 szántó, gyep (rét) 0,1339 1,69 1,69

0360/21 szántó 0,2343 3,87 3,87

0364/16 szántó 1,0882 5,30 5,30

0364/34 szántó 0,8541 5,38 5,38

0364/38 gyep (rét) 0,808 4,52 4,52

0364/71 gyep (rét) 0,921 5,16 5,16

0369/1 gyep (rét), fásított terület 0,6337 3,46 3,46

0369/10 erdõ 0,5655 2,15 2,15

0375/7 gyep (rét) 6,3488 35,55 35,55 Természetvédelmi terület

0375/35 szántó 0,1578 2,60 1,30

0375/40 szántó 0,3486 5,75 5,75
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A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Bugyi

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

01369/3 szántó 0,0544 0,90 0,90

01369/6 szántó 0,6028 9,95 9,95

01369/12 szántó 0,0621 1,02 1,02

01369/21 szántó 0,6569 10,84 10,84

01369/24 szántó 0,4384 7,23 7,23

01369/26 szántó 0,0501 0,83 0,83

01453/31 szántó 1,9029 11,33 11,33

01453/21 szántó 1,1013 8,80 8,80

01453/30 szántó, gyep (legelõ) 0,6261 12,24 12,24

01457/2 szántó 0,5756 9,50 2,06

01457/4 szántó 0,8027 13,24 13,24

01457/8 szántó 0,2697 4,45 4,45

01457/9 szántó 0,5678 9,37 7,21

01457/15 szántó 0,2828 4,67 4,67

01459/4 szántó 0,5329 10,66 2,78

01459/18 szántó 0,7833 15,53 15,53

01459/19 szántó 1,6633 32,93 2,00

01464/1 szántó 0,4642 1,76 1,76

01464/4 szántó 0,9712 16,02 16,02

01464/8 szántó 0,6723 11,09 1,27

01464/11 szántó 0,9409 15,52 5,81

01464/23 szántó 0,7056 11,64 11,64

01468/12 szántó 0,1934 3,19 3,19

01469/4 szántó 0,1281 2,11 2,11

01469/8 szántó 1,9107 31,53 0,53

01469/12 szántó 0,2554 4,21 3,52

01469/15 szántó 0,2452 4,05 4,05

01469/16 szántó 0,4649 7,67 1,11

01469/19 szántó 0,279 4,60 1,07

01469/29 szántó 0,9326 15,39 4,39

01475/20 szántó 2,6307 37,01 37,01

01475/22 szántó 1,9758 27,55 6,10

01475/32 szántó 0,1063 1,11 1,11

01475/34 szántó 0,9407 7,60 7,60

01475/36 szántó 0,5414 7,69 7,69

01475/40 szántó 0,2901 4,63 4,63

01475/41 szántó 0,94 15,21 1,96

01475/43 szántó 1,1509 18,71 2,80

01475/44 szántó 2,2498 37,47 6,10

01475/56 szántó 0,09 2,12 2,12

01475/63 szántó 0,3958 5,24 5,24

01475/64 szántó 0,6172 8,17 8,17

01475/65 szántó 0,4315 5,66 5,66

01475/77 szántó 2,0789 48,85 28,36

01475/85 szántó 0,5441 12,79 12,79
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

01475/86 szántó 0,4114 9,67 9,67

01560/1 gyep (rét) 0,8155 4,57 4,57

01560/19 szántó 1,1436 11,89 11,89

01560/21 szántó 4,4367 46,14 0,13

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Gyál

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

090/27 szántó 0,3446 6,50 6,50

090/29 szántó 0,2155 3,96 3,96

090/30 szántó 0,2271 4,22 4,22

090/54 szántó 0,2756 4,55 3,17

090/56 szántó 0,3237 5,34 5,34

090/58 szántó 0,7187 11,86 11,86

090/59 szántó 0,3309 5,46 5,46

090/60 szántó 0,34 5,61 5,61

090/62 szántó 0,2307 3,81 3,81

090/64 erdõ 0,1568 0,60 0,60

0106/2 szántó 0,0044 0,10 0,10

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-

megállapodásokat az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatósága figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a
sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást kö-
vetõ 15 napon belül lehet, közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt megállapodásként, az MgSzH
Földmûvelésügyi Igazgatóságához benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-

síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazot-

tal képviseltetheti magát.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, a sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen, törvénysértésre

hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatalhoz.

Budapest, 2008. november 17.

Miakich Gábor s. k.,
fõigazgató
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A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ
és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint

nyilvános sorsolást

tart a Galga-parti Összefogás Mgtsz. (2183 Galgamácsa, Vasút u. 1.) használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás
tárgyát képezõ földrészletekre.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Galga-parti Összefogás Mgtsz. (2183 Galgamácsa, Vasút u. 1.) érintõen,
az 1993. évi II. törvény alapján meghatározott részaránytulajdon-értékkel rendelkezõ személyek.

A sorsolás helye: 2183 Galgamácsa, Petõfi u. 17., mûvelõdési ház.

A sorsolás ideje:
2009. január 13. 10 óra.

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Aszód

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

045/7 szántó 0,3783 5,26 5,26

049/6 szántó 10,4165 185,86 1,43

073/4 szántó 0,1804 3,77 3,77

073/5 szántó 1,1038 23,07 23,07

073/8 szántó 0,1479 3,09 3,09

073/11 szántó 0,5699 11,91 11,91

073/15 szántó 0,3463 7,24 7,24

073/16 szántó 0,487 10,18 10,18

073/26 szántó 0,6837 14,29 14,29

073/33 szántó 0,0349 0,73 0,73

076/11 szántó 0,0714 0,99 0,99

077/34 szántó 0,129 2,70 2,7

078/6 gyep (legelõ), erdõ, szántó 23,9842 243,41 4,84

0100/4 szántó 2,1743 28,85 28,85

0115/23 szántó 0,7176 15,00 15,00

0118/8 erdõ 2,9796 14,60 14,60

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Bag

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

030/1 szántó 0,2697 1,32 1,32

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Domony

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

02/4 gyep (rét) 1,2918 22,48 22,48

04/2 gyep (rét) 3,6202 125,98 0,64
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

04/9 szántó 0,571 17,87 5,14

069/3 szántó 2,4248 50,68 50,68

080/11 szántó 0,4163 11,57 11,57

080/33 gyep (legelõ), szántó 0,189 1,08 1,08

0117 gyep (rét) 1,4901 25,93 25,93 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0134 gyep (rét) 0,1845 3,21 3,21 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0136 gyep (rét) 0,0104 0,18 0,18 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0139 gyep (rét) 0,0518 0,90 0,90 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0140 szántó, gyep (rét) 0,5287 10,20 10,20 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0145/1 gyep (rét) 0,2349 4,09 4,09 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0145/2 gyep (rét) 0,4543 7,90 7,90 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0169 erdõ, gyep (legelõ) 42,3668 173,44 173,44 Természetvédelmi terület.
Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet.

Fokozottan védett terület

0176 erdõ, szántó 15,4776 128,48 128,48 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0180 szántó, erdõ, gyep (legelõ) 40,0584 332,88 332,88 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0185 gyep (legelõ) 11,4436 24,03 24,03 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0192 erdõ, szántó, gyep (rét), gyep
(legelõ)

55,2383 410,54 410,54 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0198 erdõ, gyep (legelõ) 5,7978 34,24 34,24 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0200 erdõ 14,7898 95,97 95,97 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0273/5 erdõ, szántó 9,5056 103,96 21,75

0299 gyep (legelõ) 0,082 0,17 0,17

0313/1 szántó 0,0347 0,73 0,73

0313/2 szántó 0,0802 1,68 1,68

0313/3 szántó 0,1354 2,83 2,83

0313/4 szántó 0,1795 3,75 3,75

0313/5 szántó 0,1075 2,25 2,25

0313/6 szántó 0,1079 2,26 2,26

0313!7 szántó 0,0929 1,94 1,94

0313/8 szántó 0,0756 1,58 1,58

0313/11 szántó 0,0303 0,63 0,63

0313/12 szántó 0,0032 0,07 0,07

0315/5 gyep (rét) 0,0521 0,91 0,91
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A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Galgamácsa

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

061/42 szántó 0,0556 1,55 1,55

063/3 szántó 0,0703 1,95 1,95

0108/2 erdõ, kivett út 43,7665 212,93 17,6

0200/2 gyep (legelõ) 0,0608 0,13 0,08

0200/12 szõlõ 0,1601 2,00 0,75

0200/15 szántó 0,3129 1,53 0,76

0200/29 szántó 0,1115 0,55 0,1

0200/30 szõlõ 0,1043 1,30 0,97

0200/58 szõlõ 0,0809 1,01 0,25

0200/65 szõlõ 0,1043 1,30 0,43

0245/7 erdõ 0,7714 3,78 0,05

0245/8 szántó, szõlõ, kivett 43,0038 691,94 8,9

0250/9 szántó 2,5719 53,75 1,05

0318/29 szántó 0,0703 1,95 1,95

0318/30 szántó 0,0702 1,95 1,95

0318/44 szántó 0,0328 0,91 0,91

0318/74 szántó 0,2803 7,79 1,52

0318/75 szántó 0,3059 8,50 8,50

0318/77 gyep (rét) 0,1631 2,84 2,84

0318/78 gyep (rét) 0,1028 1,79 1,79

0318/79 gyep (rét) 0,0316 0,55 0,55

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Iklad

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

010 szántó, erdõ 41,9863 826,21 10,00

014/3 szántó 21,2024 589,43 11,99

043/19 szántó 0,0962 3,01 3,01

043/23 szántó 0,1602 5,01 5,01

043/53 szántó 0,2914 6,09 6,09

043/71 gyep (rét) 0,1849 5,14 5,14

045/6 szántó 0,0212 0,66 0,66

050/10 szántó 0,0774 2,42 2,42

054/21 gyep (legelõ) 0,0645 0,27 0,27

064 szántó 32,8065 561,91 2,93

077 gyep (legelõ), erdõ 2,1959 9,49 9,49

090/2 erdõ 0,0899 0,19 0,19

092/17 szántó 0,0719 2,25 2,25

092/18 szántó 0,1127 3,53 3,53

092/19 erdõ 0,7329 3,59 3,59

092/22 erdõ 0,0828 0,41 0,41
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

096 szántó, gyep (rét) 15,2275 393,88 5,28

098 gyep (rét) 8,6233 239,73 5,17

0112/16 szántó 0,3187 4,43 4,43

0112/19 szántó 0,6301 8,76 8,76

0112/20 szántó 0,6726 9,35 9,35

0112/24 szántó 0,8714 12,11 12,11

0112/25 szántó 0,2903 4,04 4,04

0112/28 szántó 0,2593 3,60 3,60

2019 szõlõ, kert 0,1493 3,71 3,71

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Vácegres

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

034 szántó 0,3463 7,24 7,24

059 gyep (legelõ), erdõ 22,1156 62,48 62,48
Fokozottan védett terület.

Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

061 erdõ, nádas 12,4315 98,91 98,91
Fokozottan védett terület.

Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

080/1 gyep (legelõ) 6,8375 14,36 14,36 Védett terület

094/1 szántó 0,1545 4,30 4,30

0105/1 szántó 0,0567 1,19 1,19

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Váckisújfalu

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

07/2 szántó 0,7949 3,90 3,90

09/14 szántó 0,4035 8,43 8,43

011/9 szántó, gyep (rét) 7,4479 132,04 1,49

014/4 gyep (rét) 0,1503 5,23 5,23

014/6 gyep (rét) 0,5808 20,21 3,39

031/4 szántó 0,7032 14,70 14,7

031/9 szántó 0,2316 4,84 4,84

031/10 szántó 0,4789 10,01 10,01

032 gyep (rét) 0,3719 6,47 6,47

037/1 gyep (rét) 0,1684 2,93 2,93

037/8 szántó, nádas 26,4756 533,18 3,83

1025 szõlõ 0,2773 5,55 5,55

1082 szántó, szõlõ 0,5676 8,01 1,30
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A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Veresegyház

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha) Összes AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

203 gyep (legelõ), szántó 7,2325 30,14 30,14 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0210/2 szántó 1,1161 2,34 2,34 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

0210/4 szõlõ, gyep (rét) 1,5246 28,60 28,60 Gödöllõi dombvidék
Tájvédelmi Körzet

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-

megállapodásokat az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatósága figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a
sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást köve-
tõ 15 napon belül lehet közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt megállapodásként, az MgSzH
Földmûvelésügyi Igazgatóságához benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-

síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazot-

tal képviseltetheti magát.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, a sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen, törvénysértésre

hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatalhoz.

Budapest, 2008. november

Miakich Gábor s. k.,
fõigazgató
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács tájékoztatói

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. szeptember 16-i ülésérõl

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megvitatta a
„Biztonság és partnerség: feladatok az egészségügyben
2010-ig” címû programtervezetrõl szóló elõterjesztést.

A kormányzati oldal képviseletében az egészségügyi
miniszter ismertette a szociális partnerekkel az elõterjesz-
tés lényeges elemeit, valamint tájékoztatást adott a témá-
ban folytatott társadalmi vita eredményérõl.

A munkavállalói oldal álláspontja szerint az elkészült
elõterjesztés szakmailag jó és megalapozott, azonban az
oldal nem látja biztosítottnak a végrehajtásához szükséges
anyagi forrásokat. Az oldal véleménye szerint a megfelelõ
infrastrukturális, személyi feltételeket is meg kell teremte-
ni. A biztosítási rendszerrel kapcsolatban az oldal hangsú-
lyozta, hogy egyetlen biztosítóra van szükség, amelynek
szolgáltatásait el kell vinni az igénybevevõkig. Szükség
van a befizetõi kontroll erõsítésére is. Az oldal álláspontja
szerint a prevencióra nagy hangsúlyt kell fektetni, amely-
nek fontos része a foglalkozás-egészségügy. Az oldal az
egészségügyi ismeretek oktatásba történõ integrálását is
szükségesnek látná.

A kérdésekre az egészségügyi miniszter – az elhangzás
sorrendjében – válaszolt:

Ismertette, hogy a program végrehajtására 400 Mrd Ft
áll rendelkezésre.

Egyetértett az oldalakkal, abban, hogy rendkívül fontos
az ellenõrzés, hiszen a beérkezett járulékok helyes felhasz-
nálásának, az E-Alapnak s az ún. „potyautasrendszer”
(jogviszony-ellenõrzés) kontrolljának megerõsítése több-
letforrást jelenthet a rendszerben.

A foglalkozás-egészségügy vonatkozásában elmondta,
hogy cél a szolgáltatás a munkahelyeken való elérhetõsé-
gének megvalósítása.

A képzést illetõen a miniszter tájékoztatta a résztvevõ-
két, hogy a szakorvosképzés átalakítása folyamatban van.
Felhívta a figyelmet arra, hogy azonnali látványos ered-
mény nem várható a programtól, hiszen hosszabb kifutású
a koncepció megvalósítása, de hosszú távon jelentõs ered-
ményekre számíthatunk.

A munkáltatói oldal hangsúlyozta a foglalkozás-egész-
ségügy fontosságát, és jelezte, hogy azonosulni tud a prog-
ramtervezet céljaival.

Felvetette, meg kell vizsgálni a szociális partnereknek a
járulékfelhasználás kontrolljába való bekapcsolódási lehe-
tõségét.

Oldalálláspontként fogalmazta meg, hogy a munkál-
tatók járulékterhei nem emelkedhetnek.

2. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megtárgyalta az
egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló elõter-
jesztést.

A kormányzati oldal képviseletében a pénzügyminisz-
ter bejelentette, hogy 3,2%-os hiánycélnak megfelelõ költ-
ségvetést szándékozik a tárca a Kormány elé terjeszteni.
Ehhez igazodva alakult ki az adókról és járulékokról szóló
javaslat, melynek lényege, hogy 260 Mrd Ft-os mértékû
az összes csökkentésre vonatkozó javaslat, s ezen belül
145 Mrd Ft-ot tesz ki az adóteher-csökkenés.

A gazdaság „fehéredését” elõsegítõ javaslatok várha-
tóan bevételeket képeznek majd, de kizárólag a már be-
folyt bevételekkel lehet számolni.

Összességében 45 Mrd Ft-os lakossági s 100 Mrd Ft-os
vállalati tehercsökkenést tartalmaz a javaslat.

A munkavállalói oldal szerint az elõterjesztés komoly
háttérmunkával készült, és elkerüli a szélsõséges javasla-
tokat (pl. egykulcsos adó bevezetése), azonban továbbra
sem valósítja meg az igazságos közteherviselést. Az oldal
felhívta a figyelmet, hogy mivel a konvergenciaprogram
elsõsorban a munkavállalók számára jelentett újabb terhe-
ket, ezért az adó- és járulékváltozásoknak alapvetõen a
munkavállalók számára kell kedvezõbb helyzetet teremte-
niük. Az oldal véleménye szerint a tervezett módosítások
ezzel szemben a munkavállalóknak csak a jövedelem
szempontjából legkedvezõbb helyzetben lévõ 1/3-a szá-
mára jelent pozitív változást. Több tervezett intézkedéssel
kapcsolatban (adómentes természetbeni juttatások után fi-
zetendõ 11%-os egészségügyi hozzájárulás bevezetése,
munkahelyteremtést elõsegítõ adóalap-kedvezmények
megszüntetése) az oldal álláspontja az, hogy munkahelye-
ket sodor veszélybe, és ellentétes a kormány foglalkozta-
tást bõvítõ szándékával.

A munkáltatói oldal az adó- és járulékterhekben terve-
zett változásokat nem tartja elegendõnek. Álláspontja sze-
rint ezek hatására nem gyorsul a gazdasági növekedés.

Kifogásolta többek között, hogy a 2 százalékos társasá-
gi adó növekedésével visszaépül a terhek közé az eltörölt
különadó. Az adományok 11 százalékos járulékkal történõ
terhelése nem szolgálja a civil szféra erõsítését, a termé-
szetbeni juttatások terhelése pedig a gazdaság egy részé-
nek – például: idegenforgalom, vendéglátás – visszafogá-
sát eredményezi.

A munkáltatói oldal álláspontja szerint a tervezett válto-
zások egy része – a környezetvédelmi termékdíj, a szak-
képzési hozzájárulás, az adók- és járulékok – egy számlára
történõ befizetése nem az adminisztráció egyszerûsítését
szolgálják.

A közszolgáltatást végzõ társaságok – mint például a
VOLÁN esetében – a tervezett változások adóteher-növe-
kedést eredményeznek.

A munkáltatói oldal felvetette, hogy a készpénzállo-
mány napi mérése – elsõsorban a KKV-szektorban – nem
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életszerû, helyette negyedévente, vagy félévente egy nap
kijelölését javasolja. A munkáltatói oldal a nettó 5 százalé-
kos járulékcsökkentést jelentõs lépésnek tartaná, azonban
a forrását nem más adók emelésével kellene elõteremteni.

A pénzügyminiszter tájékoztatta a tárgyalócsoportok
tagjait, hogy a költségvetésre vonatkozó javaslat ismereté-
ben hamarosan újra napirendre kerül a téma tárgyalása, s
akkor lesz mód konkretizálni az adócsomagra vonatkozó
javaslatot is.

3. Az OÉT megvitatta a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi
CI. törvény módosításáról szóló elõterjesztést.

Az elõterjesztõ ismertette, hogy az OÉT Szakképzési
Bizottsága elõzetesen tárgyalta a témát, a szociális partne-
rek ott elhangzott javaslatait elfogadta, s beépítette a tör-
vénytervezetbe.

A munkavállalói oldal jelezte, hogy mivel korábbi ja-
vaslatai beépültek a törvény tervezett szövegébe, ezért tá-
mogatja az Országgyûléshez történõ benyújtását.

A munkáltatói oldal szerint a tervezett módosítások
megfelelnek a célkitûzéseknek, jelentõs tehercsökkentést
tartalmaznak, ezért az elõterjesztést támogatja.

Ugyanakkor hangot adott a képzésiterv-készítés kötele-
zettségének megszüntetésével kapcsolatos eltérõ vélemé-
nyérõl.

4. Az OÉT megtárgyalta az Európai Unió lisszaboni stra-
tégiájához készült Nemzeti Akcióprogram a növekedésért és
foglalkoztatásért, 2008–2010. címû elõterjesztést.

Kovács István Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség elnökhelyettese ismertette az akcióprogram lényeges
elemeit.

A munkavállalói oldal véleménye szerint az akcióprog-
ram a jelentésnek megfelelõ, azonban nem derül ki belõle,
hogy milyen lépéseket kell tenni a növekedésért és a fog-
lalkoztatásért. Az oldal kifogásolta továbbá, hogy az elõ-
terjesztés nem mond semmit az európai uniós források fog-
lalkoztatásra gyakorolt hatásáról. Felhívta a figyelmet a
kutatás-fejlesztés, innováció, valamint az oktatás és mobi-
litás fontosságára. Kifogásai ellenére a munkavállalói ol-
dal támogatta az anyag Európai Uniónak történõ megkül-
dését.

A munkáltatói oldal az elõterjesztést támogatta, jól elõ-
készített, integrált anyagnak minõsítette. Kifogásolta
azonban, hogy az akcióprogramból hiányzik a vidék és a
mezõgazdaság.

Az elõterjesztõ tájékoztatta az OÉT tagjait arról, hogy
2008. október 15. napjáig beérkezõ javaslatokat még kész
fogadni, s érdemben figyelembe venni.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. október 9-i ülésérõl

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megkezdte a
2009. évi bértárgyalásokat.

A kormányzati oldal az OÉT bértárgyalások megkezdé-
sét is szolgáló 2009. évi keresetnövelési javaslatát az aláb-
bi makrogazdasági peremfeltételek mellett alakította ki:

– a GDP 3%-os növekedése,
– a foglalkoztatás 0,4%-os bõvülése,
– a fogyasztói árak éves átlagban 4,3%-os növekedése,
– a 18%-os személyi jövedelemadó sávhatárának

1,7 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra történõ felemelése,
– a minimálbér kétszereséig terjedõen a munkáltatói já-

rulékterhek 4 százalékpontos mérséklése 2009. április
1-jétõl.

A fenti paraméterek figyelembevételével, a vállalkozási
szféra vonatkozásában – a reálkeresetek növelésére vonat-
kozó szándékkal – a kormányzati oldal 2009-re 5–6%-os
bruttó keresetnövelési ajánlásra tett javaslatot.

Az elmúlt heti események viszont átrajzolták a világ
pénzpiacait. A körülmények megváltozásával indokolva,
módosításra szorul a benyújtott költségvetési javaslat, ami
természetesen érinti a bérajánlásokra vonatkozó kormány-
zati javaslatokat is. Rövid idõn belül újraszámolt javaslat
kerül a tárgyalópartnerek elé.

2009-re a keresetek reálértékének növekedésével szá-
mol a Kormány.

A kormányzati oldal nem zárja ki annak lehetõségét,
hogy a bérmegállapodás több évre elõretekintõ legyen. Az
oldal hangsúlyozta, hogy a Kormány a megállapodás szán-
dékával foglal helyet a tárgyalóasztalnál, s kész a bértár-
gyalásokat mind szakmai apparátus, mind technikai háttér
biztosításával támogatni, a szociális partnerek igénye sze-
rint bármely formában kész a témában egyeztetéseket foly-
tatni.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kormányzati oldal a
minimálbérrõl szóló tárgyalásokon visszafogottan vesz
részt. Elsõsorban a munkavállalói és a munkáltatói oldal-
nak kell egymással megállapodásra jutni.

A munkavállalói oldal ismertette saját elõterjesztését a
2009. évre javasolt minimálbérrõl és garantált bérminimu-
mokról. Az oldal javaslata kialakításakor kétféle irányszá-
mot vett figyelembe. Egyrészt, hogy a nettó minimálbér ér-
je el a létminimum értékét, másrészt pedig, hogy a nettó
minimálbér a nettó keresetek 60%-a legyen. Ezek alap-
ján, valamint a költségvetés addig megismert fõ adatai,
illetve a 2009. évre tervezett adó- és járulékrendszert érin-
tõ módosítások alapján a munkavállalói oldal 2009-re
80 000 Ft-ot javasol legkisebb munkabérnek. Az oldal ál-
láspontja szerint fent kell tartani a 2005-ben kialakult, a
minimálbért és a garantált bérminimumokat magában fog-
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laló rendszert, valamint törekedni kell egy többéves meg-
állapodás elérésére.

A munkáltatói oldal kifejtette: a garantált bérminimum
rendszer jelenlegi formájában való fenntartását a munkál-
tatói szervezetek jelentõs többsége nem támogatja.

Az idõtávra vonatkozóan jelezte, hogy sem három, sem
kétéves megállapodás megkötésében nem érdekelt.

A méltányos és mértéktartó bérmegállapodás érdekében
várja a kormány – átszámított költségvetés alapján készü-
lõ – új javaslatát.

2. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megtárgyalta a
2009. évre tervezett költségvetést.

A pénzügyminiszter ismertette a szociális partnerekkel,
hogy a világpiaci változás okozta pénzpiaci helyzet elke-
rülhetetlenné teszi a költségvetés makroparamétereinek
átdolgozását.

A munkavállalói oldal véleménye szerint a költségvetés
alapvetõen hibás – a gazdasági növekedést csak az export
bõvülésétõl váró – gazdaságpolitikára épít, és nem helyez
kellõ hangsúlyt a belsõ fogyasztás növelésére. Az oldal to-
vábbá kifogásolta, hogy a tervezett költségvetés csökken-
tené a foglalkoztatási, képzési támogatásokat, az egész-
ségügyre szánt összeget, valamint hogy az állami foglal-
koztatási csoportok esetében a túlmunka díjazása nem
megoldott. Az oldal kifejezte azt az igényét, hogy a reálke-
resetek bõvülésével számoló költségvetés készüljön, mi-
vel ezt a versenyképesség javítás fontos részének tekinti.

A munkáltatói oldal álláspontja szerint a tervezett 3 szá-
zalékos GDP nem lesz elérhetõ. A tervezettnél lassúbb nö-
vekedés pedig jelentõs bevételkieséssel jár. Ezért olyan
költségvetést kell készíteni, amely alacsonyabb növeke-
dési ütemmel számol.

A költségvetési egyensúly tartósan fenntartható javítá-
sához szükséges a gazdasági növekedés, ehhez pedig a
vállalkozások megerõsítésére lenne szükség.

A kormányzati oldal megértést és higgadtságot kért a
szociális partnerektõl. Elmondta, hogy vannak olyan cé-
lok, melyeket kritikus helyzetben is el szeretnénk érni.
A legfontosabb a hiánycél teljesítése, hiszen ettõl függ az
ország megítélése.

Az OÉT oldalai elfogadták, hogy a következõ plenáris
ülésen kerül sor az átdolgozott költségvetés tárgyalására.

3. Az OÉT megvitatta a Kormány elõterjesztését az
egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú törvényeknek
az „Út a munkához” programhoz kapcsolódó módosítá-
sáról.

Az elõterjesztõ ismertette a javaslat lényeges elemeit.
Tájékoztatta a szociális partnereket, hogy az elõzetes
egyeztetések során elhangzott javaslataik nagy részét be-
építették, ezeket tartalmazza a dokumentum.

A munkavállalói oldal egyetértett a program azon alap-
elvével, hogy vissza kell vezetni a munka világába azokat,

akik kiszorultak onnan, de a program által alkalmazni kí-
vánt eszközöket nem találta megfelelõnek. Az oldal véle-
ménye szerint a programban nincsenek meg a megfelelõ
eszközök arra, hogy a közfoglalkoztatás keretében foglal-
koztatottakat átvezesse a normál foglalkoztatásba. Az ol-
dal szerint az önkormányzatok sem rendelkeznek megfe-
lelõ eszközökkel a közfoglalkoztatás megszervezésére. Az
oldal kifogásolta továbbá, hogy a programhoz nem készült
megfelelõ helyzetfelmérés és hatástanulmány, valamint
hogy nem ad választ a 35 éven aluliak képzésére és hogy
az 55 év felettiek kiszorulnak belõle. Az oldal nehezmé-
nyezte, hogy a tervezet nem biztosítja, hogy minden olyan
munkanélküli alanyi jogon, ténylegesen munkához jusson,
aki kikerül a rendszeres szociális segélyezetti körbõl.
Összességében a munkavállalói oldal a tervezett módosí-
tást nem tudja támogatni.

A munkáltatói oldal – mivel a koncepcióval korábban
már egyetértett, s javaslatai beépültek a tervezetbe – támo-
gatta az elõterjesztést.

Az elõterjesztõ a munkavállalói oldal kritikai észrevéte-
leire válaszolva ismertette, hogy a program a nagyon tartós
munkanélküliség felszámolására tesz javaslatot. Értéke
éppen az, hogy az 5–10 éve munkanélküli, ugyanakkor
munkaképes embereket kimozdítsa, aktivizálja. Ez az elõ-
terjesztés csak a törvénymódosításokat tartalmazza, ezért
nem részletezi a nyílt munkaerõpiacra való átvezetés gaz-
dag eszközrendszerét. A 35 év alattiak képzésére – az ész-
revétellel szemben – nagy hangsúlyt helyez és forrásokat
különít el a program. A képzésbõl pedig természetesen
egyetlen korosztály sincs kizárva.

4. Az OÉT megtárgyalta a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény módosításának tervezetérõl szóló elõ-
terjesztést.

Az elõterjesztõ ismertette a törvénymódosítás szüksé-
gességének okát, lényegét.

A munkavállalói oldal összességében egyetértett a ter-
vezett módosítás szükségességével, de felhívta a figyel-
met, hogy a hiányszakmák régiók szerinti meghatározása
természetes kellene hogy legyen, valamint arra is, hogy ér-
demes lenne a szakképzési hozzájárulás 100%-ának a saját
dolgozó képzésére való elszámolhatóságának lehetõségét
általános szabályként bevezetni.

A munkáltatói oldal a tervezet célkitûzéseivel egyetér-
tett, ezért a jogszabálytervezetet támogatta.

Az elõterjesztõ a munkavállalói oldal hozzászólására
reagálva jelezte, hogy kizárólag a ténylegesen szakképzés-
ben végzett munka számolható el.

5. Az OÉT oldalai konzultációt folytattak a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló (a Munka Törvénykönyvének
rendelkezéseit érintõ) törvényjavaslathoz az Országgyûlés
Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága által benyújtott
módosító javaslatról.
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A munkavállalói oldal elutasítja a módosító javaslatnak
azt a részét, amely a Munka Törvénykönyve 125. szaka-
szát változtatja meg. Az oldal véleménye szerint a hatályos
munkajogi szabályozás kínál más megoldásokat a munka-
szüneti napon történõ foglalkoztatásra. A munkavállalói
oldal elfogadhatatlannak tartja a Munka Törvénykönyvé-
nek ilyen eljárással történõ módosítását.

A munkáltatói oldal a tervezett módosítást egyhangúlag
támogatta.

A kormányzati oldal hangsúlyozta, hogy nem kormány-
zati elõterjesztésrõl folyik a vita, hanem két bizottsági mó-
dosító indítványról van lehetõség az OÉT oldalainak véle-
ményt nyilvánítani, melyet a kormányzati oldal tájékozta-
tásul továbbít a döntéshozók felé.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. november 13–18.)

(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

302. 51. évfolyam L 302. szám (2008. november 13.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1119/2008/EK rendelete (2008. november 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1120/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a bizonyos vámkontingensek és prefe-
renciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. november 3.
és 7. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapí-
tásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/853/EK:

* A Tanács határozata (2008. október 20.) a ciprusi hatóságok által a 2007/2008. évi aszály
mezõgazdasági ágazatra gyakorolt következményeinek enyhítése céljából nyújtott rendkí-
vüli állami támogatásról

Bizottság

2008/854/EK:

* A Bizottság határozata (2008. július 2.) A támogatási programról szóló „1998. évi 9. sz. re-
gionális törvénnyel kapcsolatos N 272/98 sz. támogatás jogellenes alkalmazásáról” C 1/04
(ex NN 158/03 és CP 15/2003) [az értesítés a C(2008) 2997. számú dokumentummal történt]1

2008/855/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 3.) az egyes tagállamokban elõforduló klasszikus
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 6349. számú
dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/856/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 6.) a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott ka-
nadai és amerikai egyesült államokbeli sertésspermagyûjtõ központok tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2008) 6473. számú dokumentummal történt]1

2008/857/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 10.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
terjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által tör-
ténõ meghozatalának ideiglenes engedélyezésérõl szóló 2004/4/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2008) 6583. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/858/KKBP együttes fellépése (2008. november 10.) a biológiai és toxinfegy-
verek betiltásáról szóló egyezménynek (BTWC) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elle-
ni EU-stratégia végrehajtása keretében történõ támogatásáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a mezõgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és elõ-
zetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok
megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelethez (kodifikált
változat) (HL L 114., 2008. 4. 26.)

303. 51. évfolyam L 303. szám (2008. november 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1121/2008/EK rendelete (2008. november 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1122/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a Lengyelország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IIIa és IV övezetben, valamint az ICES IIa, IIIb, IIIc és
IIId övezet közösségi vizein folytatott, fekete tõkehalra irányuló tilalmáról

* A Bizottság 1123/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a tagállamok által a Bizottságnak
a kivágási támogatás iránti kérelmek tekintetében bejelentett összegek elfogadására vonat-
kozó egységes százalékos arány megállapításáról

* A Bizottság 1124/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a 795/2004/EK, a 796/2004/EK és
az 1973/2004/EK rendeletnek az 1782/2003/EK tanácsi rendelet értelmében közvetlen tá-
mogatásra jogosult kenderfajták tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 1125/2008/EK rendelete (2008. november 13.) 5000 tonna rövid lenrostnak és
kenderrostnak a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozó garantált országos mennyiségként
Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg közötti felosztásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/859/EK:

* A Tanács határozata (2008. november 4.) a repülõtéri tranzitvízum-kötelezettség hatálya
alá tartozó harmadik országok állampolgáraira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás 3. mel-
léklete I. részének módosításáról

Bizottság

2008/860/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 29.) a tagállamok 2008. évi halászati ellenõrzési, fel-
ügyeleti és megfigyelési programjaihoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az ér-
tesítés a C(2008) 6262. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követel-
ményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK irányelvhez (HL L 226.,
1995. 9. 22.) (Magyar nyelvû különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 218. o.)

* Helyesbítés a cukorágazat piacának közös szervezésérõl szóló 318/2006/EK rendelet módo-
sításáról szóló 1260/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 283., 2007. 10. 27.)

304. 51. évfolyam L 304. szám (2008. november 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energia-
statisztikáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 1100/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a tagálla-
mok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenõrzések megszüntetésérõl
(kodifikált szöveg)1

* Az Európai Parlament és a Tanács 1101/2008/EK, Euratom rendelete (2008. október 22.) a
titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek
Statisztikai Hivatala részére történõ továbbításáról (kodifikált szöveg)1

* Az Európai Parlament és a Tanács 1102/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a fémhigany
és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonsá-
gos tárolásáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 1103/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a Szerzõdés
251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenõrzéssel
történõ szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történõ, az 1999/468/EK tanácsi határo-
zat szerinti kiigazításáról – Az ellenõrzéssel történõ szabályozási bizottsági eljáráshoz tör-
ténõ hozzáigazítás – Harmadik rész

1EGT-vonatkozású szöveg
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305. 51. évfolyam L 305. szám (2008. november 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

Európai Parlament

2008/833/EK, Euratom:

* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosításának
végleges elfogadása

2008/834/EK, Euratom:

* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosításának
végleges elfogadása

306. 51. évfolyam L 306. szám (2008. november 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1127/2008/EK rendelete (2008. november 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1128/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a 40/2008/EK tanácsi rendelet-
nek az Atlanti-óceán északi részén jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot
folytató hajók jegyzéke tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 1129/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó egyes, ötvözetlen acélból készült elõ- és utófeszítõ huzalok és huzalsodratok (PSC-hu-
zalok és -sodratok) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetésérõl

* A Bizottság 1130/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó egyes gyertyák, mécsesek és hasonlók behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingel-
lenes vám kivetésérõl

* A Bizottság 1131/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a Közösségen belül mûködési ti-
lalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK ren-
delet módosításáról1

* A Bizottság 1132/2008/EK rendelete (2008. november 13.) a Svédország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által az ICES IV övezet norvég vizein folytatott, ipari halakra irányuló halá-
szat újbóli engedélyezésérõl

A Bizottság 1133/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó árak-
nak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

A Bizottság 1134/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a gabonaágazatban a 2008. novem-
ber 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/861/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 29.) a tengeri áru- és személyszállításban használt
statisztikai adatszolgáltatásról szóló 95/64/EK tanácsi irányelv végrehajtásának szabályai-
ról [az értesítés a C(2008) 6203. számú dokumentummal történt] (kodifikált változat)1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/862/KKBP együttes fellépése (2008. november 10.) az Európai Uniónak a ra-
fahi átkelõhelyen mûködõ határõrizeti segítségnyújtó missziója (EUBAM Rafah) létreho-
zásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

2008/863/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUBAM Rafah/1/2008 határozata (2008. november 11.)
a rafahi átkelõhelyen mûködõ határõrizeti segítségnyújtó misszió (EUBAM Rafah) misszió-
vezetõjének kinevezésérõl

307. 51. évfolyam L 307. szám (2008. november 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1135/2008/EK rendelete (2008. november 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1136/2008/EK rendelete (2008. november 17.) a kiváló minõségû friss, hûtött és
fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és keze-
lésérõl szóló 810/2008/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/864/EK:

* A Bizottság határozata (2008. július 30.) a Cseh Köztársaságnak az étrend-kiegészítõkre és
az élelmiszerek dúsítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló rendeletterve-
zetérõl [az értesítés a C(2008) 3963. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/865/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 10.) a klorátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvé-
dõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 6587. számú dokumentum-
mal történt]1

2008/866/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 12.) egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagy-
lók Peruból történõ behozatalának felfüggesztését célzó sürgõsségi intézkedésekrõl [az érte-
sítés a C(2008) 6732. számú dokumentummal történt]1

AJÁNLÁSOK

Bizottság

2008/867/EK:

* A Bizottság ajánlása (2008. október 3.) a munkaerõpiacról kiszorultak aktív befogadásának
elõsegítésérõl [az értesítés a C(2008) 5737. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/868/KKBP határozata (2008. október 13.) az Európai Unió és az Orosz Föde-
ráció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai
köztársasági katonai mûveletében (EUFOR Tchad/RCA mûvelet) történõ részvételérõl
szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Euró-
pai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai mûveletében (EUFOR
Tchad/RCA mûvelet) történõ részvételérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés az állati eredetû élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maxi-
mális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakítá-
sáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról szóló,
2001. április 25-i 807/2001/EK bizottsági rendelethez (HL L 118., 2001. 4. 27.) (Magyar nyel-
vû különkiadás 3. fejezet, 32. kötet, 135. o.)

* Helyesbítés a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításá-
ról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a
2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról,
továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 1182/2007/EK tanácsi ren-
delethez (HL L 273., 2007. 10. 17.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 135. számának (2008. november 19.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ
(élelmiszerek beszerzése a 2009. évre – K. É. –
17561/2008)

Budapesti Gazdasági Fõiskola (a Budapesti Gazda-
sági Fõiskola épületei takarítási feladatainak ellátása
– K. É. – 18597/2008)

Diósd Község Önkormányzata (szilárd hulladék, aján-
lati felhívás visszavonása – K. É. – 18565/2008)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (épülettakarítási,
valamint õrzési szolgáltatás teljesítése egyes belvárosi
ELTE-épületekben – K. É. – 17787/2008)

Fõvárosi Bíróság (a Pesti Központi Kerületi Bíróság
épületének belsõ felújítása, VI. ütem – K. É. –
17779/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (karbidmész be-
szerzése – K. É. – 17503/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (kü-
lönféle laboratóriumi reagensek beszerzése automata
készülék használatba adásával – K. É. – 17693/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és
Rendelõintézet (a kórház általános, egészségügyi, napi,
illetve idõszakos takarítási munkáinak elvégzése
– K. É. – 17963/2008)

Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem anató-
miai épülettömbje padlásterében 4 db boncterem ki-
alakítása, valamint külsõ felvonó létesítése – K. É. –
17736/2008)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (mobil-
telefon-szolgáltatás – K. É. – 18570/2008)

Szent Rókus Kórház és Intézményei (takarítási felada-
tok – K. É. – 16966/2008)

Városi Intézményellátó Szervezet (élelmiszer-szállítás
a 2009. évben 5 óvoda és az Eötvös-gimnázium részére
– K. É. – 18460/2008)

Részvételi felhívás

Diákhitel Központ Zrt. (diákhitelezési rendszer finan-
szírozási biztonságának javításához szükséges banki
hitelkeret-szerzõdés – K. É. – 18504/2008)

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
25.2. Györgytarló, 25.3. Tiszakarád, 27.2. Ároktõ–Ti-
szadorogma – K. É. – 17682/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Balassi Intézet (PR-tevékenység – K. É. – 17738/2008)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (Educatio kiállí-
tás 2009/2010. kiállítás kivitelezése – K. É. –
17579/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatorna-
rekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékeny-
ségének ellátása, VIII. szakasz – K. É. – 17267/2008)

Magyar Államkincstár (meglévõ UPS-berendezés bõ-
vítési és áttelepítési munkái – K. É. – 17828/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 2008. – K. É. –
14230/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (infrastruktúra 2009–2010.
– K. É. – 18484/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (villamosenergia-beszerzés
– K. É. – 18500/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ010 –
K140.01 projekt: 1401. sz. út 34+763 km-szelvényében
lévõ Halászi, Mosoni-Duna-híd átépítéséhez kapcsoló-
dó mérnöki tevékenység ellátása – K. É. – 18572/2008)

Strukturális Alapok Programiroda (a STRAPI által ke-
zelt HEFOP-intézkedések kommunikációs kampánya
– K. É. – 18613/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Ta-
nács (az ajánlatkérõ mûködéséhez és gazdálkodásához
kapcsolódó egyes feladatok ellátása, valamint a tanács
hatáskörébe utalt elõirányzatokra vonatkozó támoga-
tási döntések alapján a korábbi évek támogatási szer-
zõdéseinek nyomon követése – K. É. – 17311/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (4405/Szombathely/08. MR-,
mobil röntgen- és UH-készülék beszerzése – K. É. –
18029/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

BKV Zrt. (T5C5 kontaktor alkatrészeinek gyártása
és szállítása – K. É. – 18594/2008)

Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (elektromos anyagok beszer-
zése – K. É. – 18031/2008)

Hajdú Volán Zrt. (1+1 új távolsági szóló autóbusz be-
szerzése – K. É. – 18217/2008)

Magyar Posta Zrt. (öntapadós jelzõcímkék, tértivevé-
nyek, valamint alapcímiratok gyártása és szállítása
– K. É. – 17750/2008)
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Módosítás

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. október
29-én, K. É. – 17185/2008 számmal feladott tájékoztató
az eljárás eredményérõl – K. É. – 18216/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium (az aján-
latkérõ területén lévõ fõzõkonyha üzemeltetése, közét-
keztetés biztosítása – K. É. – 18680/2008)

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedõen Közhasz-
nú Kft. (tananyagfejlesztés – K. É. – 18999/2008)

Zala Megyei Önkormányzat [Zala Megyei Önkor-
mányzat Idõsek Otthona (Zalakomár) sármelléki te-
lephelyén mûködõ élelmezési részleg üzemeltetése, Sár-
mellék és Szentgyörgyvár Önkormányzat Általános
Mûvelõdési Központ tagiskolájának és tagóvodájának,
valamint az önkormányzatok szociális étkeztetési fel-
adatainak – K. É. – 18239/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Fonyód Város Önkormányzata (Fonyód, Árpád-parti
strand és Sándor-telepi strand üzemeltetése – K. É. –
18238/2008)

Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika
város polgármesteri hivatala számára hardware-,
software-eszközök beszerzése és telepítése – K. É. –
18608/2008)

MÁV Zrt. (lúgos, vízzel hígítható ipari tisztítószer-
koncentrátum beszerzése vasúti vontató jármûszekré-
nyek külsõ tisztításához – K. É. – 18365/2008)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (nyomtatvány-
beszerzés 2009. – K. É. – 18868/2008)

Ajánlati felhívás

BEM Lakásszövetkezet (a BEM Lakásszövetkezet
2 db iparosított technológiával épült lakóépületének
energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
18874/2008)

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata (környezetbarát parkoló építése – K. É. –
17643/2008)

Kisújszállás Város Önkormányzata (a kisújszállási Er-
zsébet gyógyvizû strandfürdõ fejlesztésének teljes körû
tervezése – K. É. – 18492/2008)

NÉPFRONT Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet
(a NÉPFRONT Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet
11 db iparosított technológiával épült lakóépületének

energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
18876/2008)

Társasház Bem József u. 29. (a Bem József u. 29. ipa-
rosított technológiával épült lakóépület energiamegta-
karítást eredményezõ felújítása – K. É. – 18864/2008)

Társasház Petõfi Sándor u. 41. (Szombathely, Petõfi
Sándor u. 41. iparosított technológiával épült lakó-
épület energiamegtakarítást eredményezõ felújítása
– K. É. – 18871/2008)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(Kamond, Mezõlak, Noszlop települések lakosságának
egészséges ivóvízzel való ellátása – K. É. – 18622/2008)

Részvételi felhívás

Bedõ Albert Középiskola Erdészeti Szakiskola és Kol-
légium (mûszaki tartalmú erdészeti traktor homlokra-
kodóval és egyéb erdészeti gépek beszerzése – K. É. –
18817/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
szegedi kirendeltségének helyet adó ingatlan bérlete a
dokumentációban részletezettek szerint határozatlan
idõtartamra – K. É. – 18377/2008]

Mór Város Önkormányzata (Mór, járdafelújítás és
parkolóépítés kivitelezése, III. ütem – K. É. –
18650/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (tervezési szol-
gáltatás beszerzése – K. É. – 18759/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
(4336/Kecskemét/08., citosztatikumszoftver beszerzése
– K. É. – 14419/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nagy
teljesítményû számítógép- és tárolórendszerek – 2008.
– K. É. – 18813/2008)

MÁV Zrt. (ajánlatkérõ üzemviteléhez szükséges kü-
lönféle áramforrások szállítása – K. É. – 14750/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018/176-01-01
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül szol-
gáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatására, e-kormányzati megoldások kifejlesztése
a KAP-adminisztrációban – K. É. – 18806/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS008 – a
K041.0., K046.01., K421.04. kódszámú utakon találha-
tó hidak felújítási munkáihoz kapcsolódó lebonyolító
mérnöki tevékenység ellátása – K. É. – 18774/2008)
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Országos Egészségbiztosítási Pénztár (szívbillentyû
beszerzése 2008–2009. – K. É. – 18873/2008)

RÓNA KER-TÉSZ Kft. (logisztikai központ és hûtõ-
ház építése Szabadszálláson – K. É. – 14324/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerület, Õrnagy utca útburkolatának felújítása
a Kerepesi út és a Tábornok utca közötti szakaszon
– K. É. – 14517/2008)

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (közvilágítási
oszlopok cseréje, 2000 db – K. É. – 18758/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-247, 1 db LC-MS rendszer beszerzése
– K. É. – 14325/2008)

Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (hírközlõ hálóza-
tok zavarmentesítése a Szombathely–Szentgotthárd
vasútvonal mentén – K. É. – 17439/2008)

Közép-tiszai Mezõgazdasági Zrt. (a Közép-tiszai Me-
zõgazdasági Zrt. négy telephelyén állattartó telepek
trágyakezelés-tervezési, felújítási és korszerûsítési
munkái és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzés – K. É. –
18793/2008)

Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.
(nyomtatványok és kiadványok kivitelezése – K. É. –
18861/2008)

Országgyûlés Hivatala (az Országházban lévõ tévé-
stúdió, valamint az országházi ülésterem és kong-
resszusi terem hangosító és szavazatszámláló berende-
zéseinek karbantartása és javítása – K. É. –
18671/2008)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron
TEÚT Béke–Bajcsy-Zsilinszky, írásbeli konzultáció
– K. É. – 18643/2008)

Helyesbítés

Pilisszántó Község Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. november 7-i, 130. számában K. É. –
17446/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 18763/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás – II/2008. –
5. rész – K. É. – 18820/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (42. sz. fõút
7,6–63,1 és a 47. sz. fõút 5,5–34,9 km-szelvények közötti
belterületi szakaszain rehabilitációs munkák elvégzése
– K. É. – 17319/2008)

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése: I. ütem,

22. blokk, 1,6 km, 29 850 000 Ft + áfa – K. É. –
15710/2008)

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése: I. ütem,
8. blokk, 1,5 km, 58 400 000 Ft + áfa – K. É. –
15711/2008)

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (veszpré-
mi regionális kommunális szilárdhulladék-lerakó to-
vábbüzemeltetésének alkalmassá tételére vonatkozó
építési beruházás – K. É. – 15374/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Bóly Város Önkormányzata [mohácsi és a pécsvá-
radi kistérségekben kialakítandó állatihulladék-fel-
dolgozó rendszerhez kapcsolódó gépjármûbeszerzés
(20 000 000 Ft) – K. É. – 17865/2008]

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat [a polgár-
mesteri hivatal elõcsarnok-felújítási és a házasságkötõ
terem kialakításának munkái (teljesítés) – K. É. –
17851/2008]

Budapesti Közlekedési Zrt. (pénzszállítás, pénzfeldol-
gozás és értékcikkszállítás – K. É. – 17263/2008)

Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Irinyi János Gimná-
zium, Szakközép- és Szakiskola távhõ-szolgáltatási
rendszerbe való bekapcsolásához primer távvezeték és
hõközpont építése – K. É. – 17256/2008)

Egészségügyi Minisztérium [különbözõ tudásszintû
altató munkaállomások (308), lélegeztetõ gépek (473)
és betegõrzõ monitorok (552) tartós bérlete – K. É. –
17293/2008]

Egészségügyi Minisztérium [különbözõ tudásszintû
altató munkaállomások (308), lélegeztetõ gépek (473)
és betegõrzõ monitorok (552) tartós bérlete, részteljesí-
tés: 989 069 982 Ft – K. É. – 17295/2008]

Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (irodaépület vagyonvédelmi, rendészeti,
gondnoki, telefonközpontos feladatok ellátása – K. É. –
12200/2008)

Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (irodaépület vagyonvédelmi, rendészeti,
gondnoki, telefonközpontos feladatai ellátása, P.
DUSSMAN Kft. – K. É. – 15945/2008)

Eszterházy Károly Fõiskola [ajánlatkérõ TIOP-
1.3.1/07/1 program keretében megvalósításra kerülõ
épület felújításának építési engedélyezési tervének ké-
szítése (20 000 000 Ft + áfa) – K. É. – 17580/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (1096 Budapest, Haller
u. 4. fszt. 1. szám alatti, a ferencvárosi önkormányzat
tulajdonában álló, 29,8 m2 alapterületû lakás teljes fel-
újítása – K. É. – 17625/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (1096 Budapest, Haller
u. 4. I. em. 32. szám alatti, az önkormányzat tulajdo-
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nában álló 28 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 17627/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. kerü-
let, Kresz Géza utca, Csanádi utca–Kresz Géza utca
49. szám közötti szakaszán (hrsz.: 25224.) gázelosztó
vezeték létesítése – K. É. – 17506/2008]

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[Rákóczi téri vásárcsarnok fémlemez tetõfedés cseréjé-
nek II. üteme (28 763 437 Ft) – K. É. – 17888/2008]

Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás [aján-
latkérõ kerékpárút-tervezési program elsõ üteme épí-
tési engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére
(7 200 000 Ft) – K. É. – 17596/2008]

Jászberény Város Önkormányzata [jászberényi Erzsé-
bet Kórházban szülészeti, nõgyógyászati osztály épí-
tése, belgyógyászati osztály rekonstrukciós bõvítése
(830 000 000 Ft) – K. É. – 17658/2008]

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [Kecs-
kemét, Bethlen krt. 65. alatti Homoki Nagy István Álta-
lános Iskola felújítása (74 388 000 Ft) – K. É. –
18175/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [Budapest-Ke-
lenföld (bez.)–Tárnok (bez.) vonalszakasz korszerûsí-

téséhez és a második vágány építéséhez komplex enge-
délyezési, kiviteli tervek és a kivitelezõ kiválasztásához
ajánlatkérési dokumentáció készítése – K. É. –
17514/2008]

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház [4 telephelyen
43 db röntgenkészülék átalánydíjas, folyamatos, terv-
szerû karbantartása, eseti hibaelhárítási, illetve üze-
meltetési munkáinak elvégzése és javítása 3 éves idõ-
tartamban (25 695 000 Ft) – K. É. – 17683/2008]

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház [foszfor-
elemzõ képdigitalizáló rendszer bérlése (707 890 CHF)
– K. É. – 17684/2008]

Sárvár Város Önkormányzata (hitelszerzõdés aján-
latkérõ által megvalósítandó Vadkerti elkerülõ út-
beruházás út- és közmûépítés finanszírozásához, hitel:
400 000 E HUF – K. É. – 16953/2008)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága
(zöldfelületek fenntartása, ápolása – K. É. –
17285/2008)

Tolna Megyei Önkormányzat (Balassa János Kórház
B épületének részleges rekonstrukciója – K. É. –
17388/2008)
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HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Derecske Város Önkormányzata (Derecske város
szennyvízelvezetés-tervezési munkái – K. É. –
18170/2008)

Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás (regionális hulladékgazdálkodási projekt
gépbeszerzési tenderének módosítása – K. É. –
18842/2008)

Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarci-
ka–Berente közigazgatási határvonalának kialakítása
és földhivatali bejegyzéséhez szükséges földmérési
munkarészek elkészítése – K. É. – 17028/2008)

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
[instant készítmények (kávé, kakaó, tea) beszerzése
– K. É. – 17908/2008]

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécs 2010
Európa Kulturális Fõvárosa projekt keretében a közte-
rek és parkok felújítása, I. ütem – K. É. – 18545/2008)

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ (baromfitermé-
kek beszerzése – K. É. – 18129/2008)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(megbízási szerzõdés a nagykunsági árvízszintcsökken-
tõ tározó projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatási
feladatok ellátására – K. É. – 18595/2008)

Részvételi felhívás

Csongrád Megyei Önkormányzat (6 db személygépko-
csi és 5 db 9 személyes kisbusz tulajdonjogának átruhá-
zására irányuló nyílt végû lízingszerzõdés – K. É. –
18617/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (integrált textil-nyilvántartási informatikai
rendszer – K. É. – 18557/2008)

MÁV Zrt. (hitelszerzõdés az elsõ 25 db kétáramrend-
szerû, univerzális villamos mozdony beszerzésének fi-
nanszírozására, 2008. – K. É. – 18051/2008)

Velence Város Önkormányzata (projektmenedzsment
– K. É. – 18476/2008)



Zala Megyei Kórház (CT-berendezés karbantartása
– K. É. – 18546/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Volánbusz Zrt. (kenõanyagok beszállítása és konszig-
nációs raktározása – K. É. – 18569/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi útépítések tervezése, III. – K. É. –
18592/2008)

Csongrád Megyei Önkormányzat [egészségügyi mû-
szerek és eszközök beszerzése (14/M/2007./CSMÖ)
– K. É. – 17532/2008]

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (vállalko-
zási szerzõdés a DMRV Zrt. Duna bal parti regionális
szennyvízelvezetõ, -tisztító rendszer, Dunakeszi
szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító te-
lepe fejlesztéséhez szükséges mûszaki tervezési felada-
tainak elvégzésére – K. É. – 18688/2008)

ERDÕHÁT Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. (az Erdõhát Zrt. trágyatechnológiá-
jának korszerûsítéséhez kapcsolódó gépbeszerzések
– K. É. – 18390/2008)

Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom, hídlap
– K. É. – 17655/2008)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (mobil tender
– K. É. – 17308/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése, II.,
2008. – K. É. – 17442/2008)

MÁV Zrt. (biztosítási szolgáltatások – K. É. –
18406/2008)

MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet (1 db parcella-
kombájn beszerzése – K. É. – 18435/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [Budapest-Fe-
rencváros (C elágazás)–Vecsés (kiz.) vonalszakasz és a
Budapest XVIII. kerület, Üllõi út keresztezésében lévõ
vasúti átjáró átépítéséhez szükséges tervezési feladatok
elvégzése – K. É. – 18380/2008]

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (kiégett kazet-
ták átmeneti tárolójához tartozó épületek takarítása,
öltözõügyeleti feladatok ellátása, valamint téli idõszak-
ban az udvartér hó- és jégmentesítése – K. É. –
18134/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vil-
lamos energia beszerzése – K. É. – 18568/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.
Szanatórium utca Szanatórium utca 1/A szám és

15. szám közötti szakaszán (hrsz.: 10886/60) gázelosztó
vezeték létesítése – K. É. – 18703/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Rege út–Svájci út keresztezõdésében (hrsz.: 9269/3)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 18705/2008]

MÁV Zrt. [épületszerkezeti karbantartási munkákra
irányuló keretmegállapodásos eljárás, 1. részajánlat
(Budapest) második rész – K. É. – 18733/2008]

MÁV Zrt. [épületszerkezeti karbantartási munkákra
irányuló keretmegállapodásos eljárás 2. részajánlat
(Debrecen) második rész – K. É. – 18740/2008]

Helyesbítés

FGSZ Földgázszállító Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. október 31-én, K. É. – 17861/2008
számmal feladott részvételi felhívás egyes ágazatokban
helyesbítése – K. É. – 18222/2008)

FGSZ Földgázszállító Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. október 31-én, K. É. – 17836/2008
számmal feladott részvételi felhívás egyes ágazatokban
helyesbítése – K. É. – 18307/2008)

FGSZ Földgázszállító Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. október 31-én, K. É. – 17887/2008
számmal feladott részvételi felhívás egyes ágazatokban
helyesbítése – K. É. – 18313/2008)

FGSZ Földgázszállító Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. október 31-én, K. É. – 17896/2008
számmal feladott részvételi felhívás egyes ágazatokban
helyesbítése – K. É. – 18314/2008)

Országos Gyógyszerészeti Intézet [az Európai Unió
Hivatalos Lapjához K. É. – 17428/2008 számon feladott
(2008. október 30.) ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 18384/2008]

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (a Balaton 2008/2009. téli vízminõség-védelmi
nádvágása – K. É. – 18841/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (a Rendõrség-törté-
neti Múzeum mûködéséhez és egyéb üzemeltetési fel-
adatok ellátásához munkaerõ kölcsönzése – K. É. –
18812/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (épülettakarítási feladatok ellátása – K. É. –
17713/2008)

Baranya Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ keze-
lésében lévõ épületek takarítási feladatainak ellátása
– K. É. – 18618/2008)
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Budai Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény (takarítási feladatok ellátása – K. É. –
18624/2008)

Dunaharaszti Város Önkormányzata (városi újság
– K. É. – 18767/2008)

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(az észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító programja
II. ütemhez kapcsolódó vízbáziskutatás és kapcsolódó
feladatok ellátása Mesterszállás, Csépa és Hortobágy
területén – K. É. – 18971/2008)

Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (mûszaki ellenõri fel-
adatok ellátása – K. É. – 18226/2008)

Komló Város Önkormányzata (350 000 E Ft összegû
rulírozó mûködési hitel felvétele HUF devizanemben
– K. É. – 18626/2008)

Magyar Nemzeti Bank (távközlési rendszerek kar-
bantartása és javítása – K. É. – 18943/2008)

Nagykõrös Város Önkormányzata [Nagykõrös város
szennyvízkezelésének fejlesztése (KEOP 1.2.0) projekt-
hez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása
– K. É. – 18473/2008]

Önkormányzati Minisztérium (az Önkormányzati Mi-
nisztérium részére adómentesen adható 2009. évi étke-
zési utalványok beszerzése – K. É. – 18701/2008)

Pilis–Buda–Zsámbék Többcélú Kistérségi Önkormány-
zati Társulás (belsõ ellenõrzés, 2009–2010. – K. É. –
18556/2008)

Semmelweis Egyetem (a Genetikai Sejt és Immunbio-
lógiai Intézet részére genetikai eltérést vizsgáló geneti-
kai automata beszerzése – K. É. – 18509/2008)

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyvitel, Kereskedel-
mi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola
(számítástechnikai eszközök – K. É. – 18017/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Le-
tenye határátkelõhelyen forgalom-ellenõrzõ kamerák
felszerelése – K. É. – 18798/2008)

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság (szolgálati sze-
mélygépjármûvek javítása – K. É. – 18416/2008)

Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és
Szakiskola (gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek
javítására irányuló számítástechnikai eszköz beruhá-
zás – K. É. – 17756/2008)

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya-kezelõ Zrt. (alkatrész, segédanyag
beszerzése 2008. – K. É. – 18898/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (rönt-
genfilm beszerzése 2009. – K. É. – 18625/2008)

Bovintej Kft. (a gecsei szarvasmarhatelep korszerûsí-
tése és bõvítése – K. É. – 19044/2008)

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona
(élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 18408/2008)

Fertõd Város Önkormányzata (a biztonságos és fenn-
tartható kerékpáros közlekedésért a Fertõ/Neusiedler
See Kultúrtájon – K. É. – 18748/2008)

Halásztelek Város Önkormányzata (a Hunyadi Mátyás
Általános Mûvelõdési Központ konyhája részére 2009.
évi élelmiszer-beszerzés – K. É. – 17769/2008)

Nagyfai Országos Bv. Intézet (ajánlatkérõ intézmény-
ben mûködõ krónikus utókezelõ részleg mûködéséhez
szükséges gyógyszerek, kötszer és laboratóriumi vegy-
szer beszerzése – K. É. – 18514/2008)

Orosháza Város Önkormányzata (települési folyékony
hulladék elszállítása – K. É. – 18466/2008)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (vállal-
kozási szerzõdés irodaház ráépítéssel történõ bõvíté-
sére – K. É. – 18860/2008)

Részvételi felhívás

Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa, Újtelepi
Óvoda építése – K. É. – 19012/2008)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
debreceni kirendeltségének helyet adó ingatlan bérlete
a dokumentációban részletezettek szerint határozatlan
idõtartamra – K. É. – 18532/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (szol-
gálati lakások beszerzése Budapesten – K. É. –
18865/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Magyar Posta Zrt. (biztonságtechnikai szerzõdéses
partner kiválasztása – K. É. – 18364/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Debreceni InfoPark Informatikai Fejlesztõ és Inno-
vációs Kft. (Debreceni Egyetem Kreatív Iparágak In-
kubációs Központja, ÉAOP-2007-1-1-1/B-2008-0007
– K. É. – 18965/2008)

Kiskunhalas Város Önkormányzata (mûködési hitel
– K. É. – 18986/2008)

Pest Megyei Bíróság (irodabútor beszerzése – K. É. –
19042/2008)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szek-
szárd Kesz, fõzõkonyha építése – K. É. – 18852/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Budapest Fõváros Önkormányzata [az M3-as autópá-
lya (3. sz. fõforgalmi út) bevezetõ szakasza mellett a
XIV–XV. kerület lakóterületeinek zaj elleni védelme c.
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projekt lebonyolítói (projektmenedzseri) feladatainak
ellátása – K. É. – 18227/2008]

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(közterületi zöldfelületek és fasorok, intézménykertek
faállományának fenntartása, közterületi növényvédel-
mi feladatok ellátása – K. É. – 14355/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (takarítási szolgál-
tatás – K. É. – 18140/2008)

Magyar Közút Kht. (Fejér megyei burkolatfelújítás a
7 sz. úton – K. É. – 17973/2008)

MÁV Zrt. (menetidõ-számító szoftver fejlesztése
– K. É. – 18951/2008)

MÁV Zrt. [épületszerkezeti karbantartási munkákra
irányuló keretmegállapodásos eljárás, 3. részajánlat
(Miskolc) második rész – K. É. – 17824/2008]

Nagisz Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt.
(gépbeszerzés – K. É. – 18146/2008)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (pacemakerek
szállítása – K. É. – 18993/2008)

Pécsi Tudományegyetem (mosodai szolgáltatások be-
szerzése – K. É. – 18662/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház [gázok (Jósa) – K. É. –
18907/2008]

Szegedi Tudományegyetem (vegyszerek beszerzése
– K. É. – 14757/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vil-
lamos energia beszerzése – K. É. – 18567/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbaniszti-
kai Kht. (személygépkocsik tartós bérlete a hozzá kap-
csolódó flottakezelési szolgáltatásokkal – K. É. –
17955/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Abda Község Önkormányzata (integrált helyi infor-
mációs és tanácsadó központ létesítése Abdán – K. É. –
14796/2008)

Bányavagyon-hasznosító Kht. (4 db szénhidrogén ipa-
ri célú mélyfúrás rekultiváció – K. É. – 19032/2008)

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (kerék-
párút építési munkáinak kivitelezése – K. É. –
18498/2008)

Celli Sághegyalja Zrt. (mezõgazdasági gép beszerzése
– K. É. – 17230/2008)

Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (gépkocsibe-
szerzés – K. É. – 17588/2008)

Földesi és Társa 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(GOP 3.1.1. informatikai hálózat építési projekt meg-
valósítása a tiszafüredi kistérség területén – K. É. –
19008/2008)

Gyöngyös Város Önkormányzata (Orczy-kastély és
kert rekonstrukciója, II. ütem, kiegészíõ munkák
– K. É. – 18829/2008)

Herceghalom Község Önkormányzata (a Herceghalom
Általános Iskola bõvítése – K. É. – 18493/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (kecs-
keméti homokbánya 138., 139., 140. jelû épületben
kreatív innovációs központ kialakítására elkészült
megvalósíthatósági tanulmány alapján építési enge-
délyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése
– K. É. – 14354/2008)

NAGISZ Zrt. (a tetétleni tyúktelepre mûanyag trá-
gyarács szállítása, valamint a helyszínen történõ beépí-
tése és beszerelése – K. É. – 18334/2008)

ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a Zsaru Maga-
zin kiadói joga gyakorlásának korlátozott mértékû át-
engedése – K. É. – 18510/2008)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (közvilágí-
tás, írásbeli konzultáció – K. É. – 18967/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (a VPVI
gépészeti rendszerének és objektumának felújítására
vonatkozó tervezési munkák elvégzése – K. É. –
18633/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Csörsz utca a Szendi árok–Alkotás utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 8205/2) gázelosztó vezetékek létesítése
– K. É. – 15876/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVIII. kerü-
let, Lakatos út a Nefelejcs utca–Jegenyefa sor közötti
szakaszán (hrsz.: 152179/1) gázelosztó vezetékek létesí-
tése – K. É. – 16187/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Hûvösvölgyi út – a Riadó utca, a Furulya utca, a Szerb
Antal utca és a Nyéki út keresztezõdéseiben (hrsz.:
11154/4) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
16465/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Diósárok út a Diósárok út 33/B–52. szám közötti szaka-
szán (hrsz.: 10254) gázelosztó vezeték létesítése – K. É.
– 16468/2008]

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormány-
zata (tartósított termékek és egyéb áruk beszerzése,
Hód-Menza Kht. – K. É. – 18631/2008)

Kiskunhalasi Református Egyházközség (a Kiskunha-
lasi Református Egyházközség Ápoló Gondozó Lakó-
otthonának építése és átalakítása – K. É. – 14684/2008)

Magyar Közút Kht. Békés Megyei Igazgatósága (híd-
felújítás Békés megyében, 2008. – K. É. – 18925/2008)
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
(24. gamma szegek 181 db, 4 246 500 Ft, ScanMe-
dic Kft. – K. É. – 15679/2008)

Bajai Kórház (3 évben szükséges különféle laborató-
riumi reagensek beszerzése, 807 434 vizsgálat/év,
49 700 db/év; 83 081 590 Ft/év – K. É. – 18281/2008)

Balatonfüred Város Önkormányzata (beruházási hitel-
szerzõdés forint hitel nyújtásáról a Sikeres Magyaror-
szágért önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel-
program keretében – K. É. – 16031/2008)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíztisztítás és csatornázás fejlesztése a Kohéziós
Alapból, kivitelezés – K. É. – 15774/2008)

Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal (Budapest
IV. ker., Váci út a Megyeri út–Szilas-patak közötti sza-
kasz útkorszerûsítési és közmûépítési munkái – K. É. –
17351/2008)

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (fo-
lyószámla-hitelkeretszerzõdés megkötése – K. É. –
15503/2008)

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(egyes közterületi lakóutcákban megvalósítandó útpá-
lya- és járdafelújítás – K. É. – 16671/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (homlokzati nyílászárók gyár-
tása és szerelése – K. É. – 15549/2008)

Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
(Budapest XXIII. kerület, Molnár-sziget, víznyomó-
csõ-hálózat építése – K. É. – 15718/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [
a BME F épület II. lépcsõház alagsori laborfelújí-
tás, belsõ átalakítás kivitelezési munkái (II. ütem:
006. sz. elõtér és 006/1. sz. labor, 118 m2 területen)
(39 000 000 Ft + áfa) K. É. – 16099/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(a BME D épület V. emelet, Mechatronika Optika és
Gépészeti Informatika Tanszék felújítási munkái,
összesen 598 m2, 30 360 000 Ft – K. É. – 16100/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(a BME vagyonkezelésébe tartozó Mûegyetem rak-
part–Budafoki út–Bertalan L. u.–Stoczek u.–Egry J. u.
mentén lévõ területei és épületei 24 órás õrzés-védelmi,
területi járõrszolgálati feladatainak ellátása, 123 560
184 HUF + áfa – K. É. – 16103/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debre-
cen, mûszaki ellenõrzés – K. É. – 18706/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debre-
cen település közigazgatási területén légi úton történõ
szúnyogirtás elvégzése – K. É. – 18734/2008)

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(ajánlatkérõ sárospataki kirendeltsége épületének
bontási és új épület építési munkáinak elvégzése,
92 000 000 Ft – K. É. – 18280/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest II. kerület,
Zöldlomb utca a Pitypang utca–Szépvölgyi út közötti
szakaszán (hrsz.: 15569/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18252/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerü-
let, Öv utca az Erzsébet királyné útja–Telepes utca kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 31017) gázelosztó vezeték létesí-
tése – K. É. – 18253/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IV. kerület,
Kis Stáció utca–Kisfaludi utca keresztezõdésében és a
Vajdahunyad utca Kis Stáció utca–Baross utca közötti
szakaszán (hrsz.: 35237) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18255/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest III. kerület,
Ágoston utca–Vörösvári úti (hrsz.: 16918/22) körzeti
nyomásszabályozó rekonstrukciójához bekötõvezeté-
kek létesítése és a nyomásszabályozó telepítése – K. É. –
18259/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Bürök utca 1–39. szám-, Ormódi utca 21–25. szám és a
Kempelen Farkas utca 1–7. szám közötti szakaszokon
(hrsz.: 8585/1) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
18260/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Pethényi út 11/B szám alatti körzeti nyomásszabályozó
(hrsz.: 9930/15) rekonstrukciójához bekötõvezeték lé-
tesítése – K. É. – 18261/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerü-
let, Mogyoródi út–Vezér utcai körzeti nyomásszabá-
lyozó (hrsz.: 40087/45) rekonstrukciójához bekötõve-
zetékek létesítése – K. É. – 18274/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVI. kerü-
let, Rózsa utca a Csömöri út–Nefelejcs utca közötti
szakaszán (hrsz.: 110903) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18276/2008]

Fõvárosi Földhivatal (a Fõvárosi Földhivatal belsõ
felújítása, átépítése – K. É. – 14769/2008)

Gyöngyös Város Önkormányzata (Orczy-kastély és
kert rekonstrukciója, II. ütem, kiegészítõ munkák
– K. É. – 18863/2008)

Hajdúsámson Város Önkormányzata (mirelit termé-
kek szállítása, HAJDÚ-COOP Zrt. – K. É. –
15624/2008)

Hajdúsámson Város Önkormányzata (tej és tejtermé-
kek szállítása, HAJDÚ-COOP Zrt. – K. É. –
15625/2008)

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Falugond-
noksága (élelmiszer szállítása – K. É. – 12923/2008)

Magyar Nemzeti Bank (ajánlatkérõ adattárházának
használata során alkalmazott Business Objects eszköz
új verzióra való áttérésének tervezése, 6 000 000 Ft
– K. É. – 15716/2008)

Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. részére 1 éves
idõszakra, Budapest területén napi 24 órás rendelke-
zésre állással cca. 1400 m2 stúdió bérletére és a hozzá
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tartozó mûszaki eszközök bérletére kötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 18780/2008)

Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. részére 222 db
HD rendszertechnikai eszköz szállítása – K. É. –
18781/2008)

Magyar Televízió Zrt. (IRD + encoder – K. É. –
18765/2008)

Mátrai Gyógyintézet (a Gyógyintézet FA-60/120 fûtõ-
olajjal ellátása a telephelyeken levõ tartályokba be-
töltve, 6800 t ± 20%, 960 M Ft, III. részteljesítés,
8 283 263 Ft – K. É. – 18290/2008)

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (otthoncsekk-utal-
vány beszerzése, 5538 db, 28 088 736 Ft – K. É. –
18271/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Törökbálint,
Égett-völgy feltáró út és Diósdi úti és Raktárvárosi úti
körforgalmú csomópont kiépítése – K. É. – 18141/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(nyíregyházi Báthory István és Vay Ádám laktanyák
hasznosítása, 1681,73 m2, 176 548 425 Ft + áfa – K. É. –
18338/2008)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 15991/2008)

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (habbal
és porral oltó konténerrendszer szállítása – K. É. –
17934/2008)

Paks Város Önkormányzata (digitális másoló- és sok-
szorosítógépek bérlése – K. É. – 16376/2008)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (felmérés
készítése a pénzügyi piacokon mûködõ közvetítõk tevé-
kenységének tematikus áttekintéséhez – K. É. –
18976/2008)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (sebészeti varró-
anyagok beszerzése 5 csoportban, összesen 36 552 db
varróanyag 82 tételben – K. É. – 18316/2008)

Szatev Fehérjefeldolgozó, Takarmánygyártó és Köz-
szolgáltató Zrt. (ajánlatkérõ integrált környezetvédelmi
fejlesztése – K. É. – 14843/2008)

Szociális Szolgáltató Intézmény (a gondozási központ
területén ebéd házhoz szállítása – K. É. – 14745/2008)

Tököl Város Önkormányzata (200 M Ft MFB-refinan-
szírozott ÖKIF-hitelfelvétel, 64 837 750 HUF – K. É. –
15166/2008)

Várpalota Város Önkormányzata (a Szabolcska Mi-
hály, Krúdy Gyula, Viola, Mátrai Gyula, Bakony,
Zichy utcákban útburkolat-, járdafelújítási munkák,
vízelvezetõ árok létesítése, csapadékcsatorna-építési
munkák elvégzése – K. É. – 18312/2008)

Volánbusz Zrt. (beruházási/fejlesztési hitelszerzõdés
– K. É. – 18857/2008)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Za-
laegerszeg város közúthálózatának (utak, parkolók) ki-
sebb építési munkái – K. É. – 18411/2008]
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HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (sebészeti varrófonal beszerzése – K. É. –
16949/2008)

Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szo-
ciális Intézmény (élelmiszeráru beszerzése – K. É. –
18138/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (városi személy-
és eszközszállító autóbusz beszerzése – K. É. –
18441/2008)

Magyar Rádió Részvénytársaság (az RTV részletes cí-
mû magazin nyomtatási és kötészeti munkáinak elvég-
zése, valamint az elkészült termékek kiszállítása a ter-
jesztõkhöz – K. É. – 18867/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Szolnok állomás
forgalmi és menetrendi szimulációs vizsgálata – K. É. –
18452/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, maradványforrás, technológiai gépek
– K. É. – 18963/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (autóbusszal
végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgálta-
tás alvállalkozásban történõ végzése – K. É. –
19007/2008)

Magyar Posta Zrt. (postacsomag-kísérõ levelek, idõ-
garantált csomagkísérõ levelek és pénzforgalmi nyom-
tatványok gyártása és szállítása – K. É. – 18506/2008)

Részvételi felhívás

Budapesti Gazdasági Fõiskola (a Budapesti Gazdasági
Fõiskola hat telephelye hagyományos PSTN-szolgálta-
tásának ellátása – K. É. – 18968/2008)



ITDH Hungary Zrt. (üzletfejlesztési tanácsadás
– K. É. – 18016/2008)

Kiskõrös Város Önkormányzata (250 millió forint
összegû mûködési hitel folyósítása ajánlatkérõ részére
– K. É. – 18815/2008)

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(M3-as Nyíregyháza–Vásárosnamény gyorsforgalmi
út, pénzügyi tanácsadás – K. É. – 18735/2008)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (piackuta-
tások szakmai elõkészítése, lebonyolítása, értékelése
– K. É. – 18737/2008)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (vil-
lamosenergia-beszerzés – K. É. – 18450/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

ÉMÁSZ Hálózati Kft. (1. rész: Szerencs 120/20 kV-os
transzformátorállomás építészeti kivitelezése, 2. rész:
Szerencs 120/20 kV-os transzformátorállomás villamos
technológiai kivitelezése, üzembe helyezése, provizó-
riumok kialakítása, bontása – K. É. – 18212/2008)

MÁV Zrt. (vagyonbiztosítási keretszerzõdés a MÁV-
csoport vasúti jármûveire – K. É. – 18844/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítások tervezé-
se/2008. – K. É. – 18994/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (takarítási szolgál-
tatás – K. É. – 18771/2008)

Mátészalka Város Önkormányzata (étkezési utalvány,
kultúrautalvány és ajándékutalvány szállítása – K. É. –
18236/2008)

MÁV Zrt. (fémtermékek beszerzése és meghatáro-
zott telephelyekre kiszállítása, pécsi, szegedi, szombat-
helyi régiós szállítással – K. É. – 16323/2008)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (portfólió adósmi-
nõsítõ és kinnlévõség-információs rendszer és alrend-
szereinek továbbfejlesztése – K. É. – 18903/2008)

Nyugat-magyarországi Egyetem (a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem képzési rendszerének bõvítéséhez lóállo-
mány adásvételére vonatkozó vállalkozási szerzõdés
– K. É. – 17484/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

BKV Zrt. (vállalkozási szerzõdés villamosvasúti pá-
lyafelújítási munkák kivitelezésére a 12-es, 14-es, 30-as
és 69-es villamos vonalán – K. É. – 17976/2008)

MÁV Zrt. (menetidõ-számító szoftver fejlesztése
– K. É. – 18948/2008)

MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkákra
irányuló keretmegállapodásos eljárás, 4. részajánlat,
Szombathely, második rész – K. É. – 19024/2008)

Zala Volán Zrt. (legalább Euro 2 motorral szerelt,
max. 250 000 km futásteljesítményû helyközi szóló au-
tóbusz beszerzése zártvégû lízing útján – K. É. –
18119/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Heves Megyei Múzeumi Szervezet (az egri várban és
kiállítóhelyein található múzeumokban a teremõri fel-
adatok ellátása – K. É. – 18623/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Állami Számvevõszék (takarítási szolgáltatás
– K. É. – 16915/2008)

Fõvárosi Bíróság (nyomdai termékek szállítása
– K. É. – 18656/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és
Szent László Kórház-Rendelõintézet (a Merényi Gusztáv
Kórház 26. számú épületének részleges felújítása
– K. É. – 18754/2008)

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (folyékony hul-
ladék gyûjtése és szállítása Hajdúszoboszló közigazga-
tási területén – K. É. – 18407/2008)

Honvédelmi Minisztérium (egyéb eszközök, tartozé-
kok beszerzése tábori híradó eszközökhöz – K. É. –
18833/2008)

Honvédelmi Minisztérium (célrendszerek kialakítása
– K. É. – 19147/2008)

Iharosberény Község Önkormányzata (általános iskola
rekonstrukciója, Inkey-kastély tárgyában projektme-
nedzser kiválasztása – K. É. – 18922/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság (épülettakarí-
tás ellátása 2009. január 1.–2009. december 31. közötti
idõszakban – K. É. – 19068/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság (portaszolgálat
és biztonsági szolgálat ellátása a 2009. január 1.–2009.
december 31. közötti idõszakban – K. É. – 19079/2008)

Magyar Köztársaság Információs Hivatala (kultúra-
utalvány beszerzése – K. É. – 18803/2008)

MÁV Zrt. (konyhai, fürdõszobai felszerelések, eszkö-
zök – K. É. – 18777/2008)

Nagykörûért Alapítvány (összesen 35 fõ OKJ-s képzé-
se, fatermékgyártó, tetõfedõ, hidegburkoló, cserép-
kályha- és kandallóépítõ, gyékény-, szalma-, csuhé-
tárgy-készítõ, gyümölcstermesztõ, mezõgazdaságigép-
kezelõ, bionövénytermesztõ, méhész, halász, kishajó-
vezetõ szakmákban – K. É. – 18240/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság (öt bírósági
épület akadálymentesítése – K. É. – 18788/2008)
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság (Bujtos u. 2. és Stadion u. 1–3. sz. alatti objektumai-
nak takarítása – K. É. – 18752/2008)

Szentgotthárd Város Önkormányzata (étkezési utalvá-
nyok beszerzése – K. É. – 18414/2008)

Szivárvány Óvoda és Bölcsõde (gyermekélelmezés
– K. É. – 18959/2008)

Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nonprofit Köz-
hasznú Kft. (egy évben szükséges füszértáru beszerzése
– K. É. – 17714/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszer beszer-
zése – K. É. – 18676/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (1 db digitális diagnosztikus
rendszer, konfokális laser fejjel, a fundus OCT, natív
és angiográfiás felvételeihez – K. É. – 19248/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és fe-
lelõsségbiztosítása – K. É. – 19017/2008)

Ajánlati felhívás

Balassi Intézet (a Balassi Intézet székhelyén üzemelõ
2 db személyfelvonó modernizációja gépházas kivitel-
ben – K. É. – 19039/2008)

Barabás és Társa Kft. (állattartó telepek korszerûsíté-
se, építési beruházás kivitelezése – K. É. – 19025/2008)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(számítástechnikai eszközök, nyomtatók és szoftverek
beszerzése, szállítása, telepítése, üzembe helyezése
– K. É. – 16993/2008)

Honvédelmi Minisztérium (speciális DSA-anyagok
beszerzése – K. É. – 18985/2008)

Kalocsa Város Önkormányzata (járdaépítéshez
anyagbeszerzés és gépbérlés – K. É. – 18997/2008)

MÁV Zrt. (kertészeti termékek, gyomirtók, rovarir-
tók beszerzése – K. É. – 19198/2008)

Pécsi Tudományegyetem (zárt vérvételi rendszerek
beszerzése – K. É. – 19087/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság (a Nyírbáto-
ri Városi Bíróság épületének bõvítése és felújítása kivi-
telezése – K. É. – 18811/2008)

Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat (külön-
féle élelmiszerek beszerzése és szállítása – K. É. –
18715/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága (épületfelújítási és karbantartási munká-
latok Beregsurányban, Kisvárdán, Nyíregyházán, Ti-
szabecsen és Záhonyban – K. É. – 19145/2008)

Részvételi felhívás

Albertirsa Város Önkormányzata (az Albertirsai
Faluház gazdasági épületeinek tetõfelújítási munkái
– K. É. – 19011/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (fedett
uszoda, tanuszoda mûködtetésére szolgáló ingatlan
bérbevétele – K. É. – 18814/2008)

Dombos ’95 Kft. (Dombos ’95 Kft. tehenészeti telepé-
nek felújítása és trágyatárolók kialakítása – K. É. –
19120/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (vállal-
kozási szerzõdés integrált gazdaságirányítási rendszer
bevezetése tárgyában – K. É. – 18972/2008)

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (színházi fény-
technikai rendszer és alumínium tartószerkezetek
adásvétele – K. É. – 19174/2008)

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (színházi hang-
és videotechnikai rendszerek adásvétele – K. É. –
19178/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

Devecser Város Önkormányzata (a devecseri Várkerti
Általános Iskola bõvítési, felújítási, fejlesztési munkái-
nak elvégzése – K. É. – 18927/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás (közösségi busz
beszerzése – K. É. – 14797/2008)

Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Köz-
hasznú Kft. [Debreceni Egyetem Ipari Park (Agrár
Park) infrastruktúraépítési beruházása – K. É. –
18579/2008]

Mezõtúr Város Önkormányzata (csapadékvíz-csator-
na – K. É. – 19122/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

BKV Zrt. (magas- és mélyépítésû mûtárgyak szükség
szerinti vízszigetelés-javítása injektálásos és szórt mód-
szerrel – K. É. – 17885/2008)

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (villamos energia
beszerzése – K. É. – 18974/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (saját gyártású formaru-
ha ellátása – K. É. – 14520/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(hulladékkezelési és higiéniai szolgáltatások – K. É. –
13703/2008)

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
(tájékoztató a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság dolgozói részére étkezési és iskolakezdési
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utalvány beszerzésére kiírt eljárás eredményérõl
– K. É. – 19111/2008)

Honvédelmi Minisztérium (MH alakulatai és kül-
szolgálatai részére gyógyszerkészítmények beszerzése
– K. É. – 18585/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008.,
nyugat-dunántúli régió – K. É. – 18708/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a K. É. –
11622/2008 számon megjelent eljárás eredményérõl
– K. É. – 19153/2008)

MÁV Zrt. [10 + (10 db opció) új gyártású betétkocsi
bérlete 20 éves idõtartamra a 6341 MÁV sorozatú
iker-dízelmotorkocsikhoz történõ gyártással, össze-
szereléssel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt
– K. É. – 19090/2008]

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [ODS-rendszer korszerûsítése, tovább-
fejlesztése (2008-0038) – K. É. – 19095/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (7. sz. fõút
47+376–49+225 km-szelvények között közös gyalog- és
kerékpárút építése – K. É. – 18840/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (7. sz. fõút
47+376–49+225 km-szelvények között Velence–Gár-
dony közös gyalog- és kerékpárút-építéshez kapcsoló-
dó lebonyolító mérnöki tevékenység – K. É. –
18845/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ETCS és
GSM-R összehangolási akcióterv elkészítése a Szajol–
Záhony vonalszakaszra – K. É. – 18931/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ002 – Buda-
pest-Kelenföld állomás Kohéziós Alapból támogatott
rekonstrukciója során lebonyolító mérnöki feladatok
ellátása – K. É. – 18992/2008)

Orosháza Város Önkormányzata (100 millió Ft hitel
Orosháza Város Önkormányzata részére a Panel Plusz
hitelprogram keretében – K. É. – 14923/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-
megelõzési Bizottság (biztonsági öv kampány – K. É. –
19162/2008)

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(ajánlatkérõ étkezési utalvánnyal történõ ellátása
– K. É. – 15054/2008)

Százhalombatta Város Önkormányzata (HPV-vírus el-
leni oltóanyag beszerzése – K. É. – 18908/2008)

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési és iskola-
kezdési utalványok beszerzése – K. É. – 19108/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (az INTERREG és a VÁTI kezelésében lévõ egyéb
programok eredménykommunikációjához kapcsolódó
rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása
a VÁTI Kht. számára – K. É. – 19083/2008)

Velence Város Önkormányzata (tervezési szolgáltatás
– K. É. – 19110/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (sérült útirányjelzõ táb-
lák javítása/2008. – K. É. – 19149/2008)

Bajai Kórház (MedSolution informatikai rendszer
karbantartása, jogszabálykövetése és emelt szintû tá-
mogatása – K. É. – 19151/2008)

Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (tanszékfel-
újítás – K. É. – 18151/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza
(a hotelépület nyílászárócseréje, III. ütem – K. É. –
15210/2008)

Honvédelmi Minisztérium (LOA-szállítmányozás
– K. É. – 18928/2008)

MÁV Zrt. (irodaházbérlet – K. É. – 14751/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (az NHH székháza udvari

homlokzatának felújítása – K. É. – 19074/2008)
Pálhalmai Agrospeciál Kft. (az újgalambosi sertéstele-

pen 2 db 4×360 férõhelyes sertéshizlalda építésének
megvalósítása – K. É. – 14920/2008)

Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház (endo-
szkóp beszerzése – K. É. – 18973/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Kecskemét, Batthyány u. 9. tetõjavítás – K. É. –
18535/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Kecskemét, Batthyány utca 9. tûzgátló burkolat
– K. É. – 18552/2008)

Vecsés Város Önkormányzata (vecsési ügyfélszolgá-
lati irodaépület létesítése – K. É. – 18317/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. november 10-i, 131. számában
K. É. – 17770/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
visszavonása – K. É. – 19200/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (27/OVSZ/2008. OVSZ
salgótarjáni területi vérellátójának felújítási munkái
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
19159/2008)

Tura Város Önkormányzata (útépítési hirdetmény mó-
dosítása – K. É. – 19186/2008)

Helyesbítés

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 128. számában, K. É. – 17489/2008 számon
2008. november 3-án megjelent tájékoztató az eljárás
eredményérõl helyesbítése – K. É. – 19231/2008)
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Budapest Fõváros Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 128. számában, K. É. – 17496/2008 számon
2008. november 3-án megjelent tájékoztató az eljárás
eredményérõl helyesbítése – K. É. – 19232/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari
termékek: 3., 5. termékcsoport: száraztészta, füszért-
áru, Budmárk Kft. – K. É. – 16433/2008)

Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata (Bp. VII. kerület, Bethlen Gábor tér rende-
zése – K. É. – 16017/2008)

Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (a Gellért
gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciója II. üteme meg-
valósításának mûszaki ellenõrzése – K. É. –
18751/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Margit
u. (Futórózsa u.–Fábián u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése (6 095 600 Ft) – K. É. –
16034/2008]

Hatvan Város Önkormányzata (Hatvan város, barokk
fõtér felújítása II. ütem – K. É. – 19185/2008)

Heves Megyei Önkormányzat (Bélapátfalva Petõfi
út 25. szám alatti intézmény részleges felújítása,
25 016 009 Ft – K. É. – 16135/2008)

MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (szolgáltatási köz-
ponti irodák és raktárépület felújítása és korszerûsí-
tése – K. É. – 18061/2008)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [2007. évi
irodaszer ellátás (18 380 434 Ft + áfa) – K. É. –
16092/2008)

Mocsai Búzakalász Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet
(szarvasmarhatelepen trágyakezelés kiépítése – K. É. –
15989/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 62 sz. fõút és a
Budapest–Székesfehérvár vasútvonal külön szintû ke-
resztezés és útkorrekció kiviteli, valamint a burkolat-
erõsítéses szakasz egyesített terveinek elkészítése, 2. sz.
– K. É. – 17619/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 31. sz. fõút
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszai burkolatmeg-
erõsítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentá-
ciója elkészítése – K. É. – 17620/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Záhony térség
belsõ közúti infrastruktúrájának ipari, logisztikai be-
fektetésekkel összehangolt fejlesztése, teljes körû terve-
zési és engedélyezési munkái – K. É. – 17875/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (4814. j. ök. út
1+828 km-szelvényben lévõ csomópont, Debrecen, Vá-
góhíd, Hétvezér utcák jelzõlámpás csomóponttá törté-
nõ átépítése – K. É. – 18485/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (26. sz. fõút
9+600–11+988 km-szelvények közötti szakasz négy-

nyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzése – K. É. –
18533/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M7-es autópálya
231+316–232+410 km-sz., Letenye–országhatár közöt-
ti szakasz, út, híd és kapcsolódó létesítmények kivitele-
zése, valamint kiegészítõ tervezési feladatok elvégzése,
2. sz. módosítás – K. É. – 18809/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (békéscsabai
hidak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 18950/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Monor körfor-
galmi csomópont kivitelezési szerzõdésének módosí-
tása – K. É. – 18960/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (62. sz. fõút Per-
káta elkerülõ szakasz kiviteli tervének elkészítése
tárgyban szerzõdés módosítása – K. É. – 19019/2008)

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza belterüle-
tén kerékpárút építése – K. É. – 19014/2008)

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Petõfi és
Zsinór utca, valamint a kiscsákói út aszfaltozására kö-
tött szerzõdés módosítása – K. É. – 19072/2008)

Országgyûlés Hivatala (szó szerinti jegyzõkönyv ké-
szítése gyors- és gépírással az Országgyûlés plenáris,
valamint bizottsági üléseirõl és egyéb tanácskozásairól
– K. É. – 18945/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (29 utca építése 20 rész-
ben – szerzõdés módosítása a 7. rész tekintetében
– K. É. – 19001/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Harmat u. útépítési, csapadékvíz-elvezetési és
támfalépítési engedélyezési terveinek, közbeszerzési
tenderterveinek és kiviteli terveinek elkészítése, útépí-
tés tervezése – K. É. – 18929/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Nyu-
gat-dunántúli Regionális Igazgatósága, Gyõr, Tartsay
u. 12. szám alatti A, B, C jelû épületeinek felújítási
munkái – K. É. – 18801/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségi épületek
bõvítése/2008. – K. É. – 19069/2008)

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések III. – K. É. –
19152/2008)

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata (járdajavítások, felújítások, teljes körû kivi-
telezési munkálatai ajánlatkérõ területén bruttó
17,5 millió Ft keretösszeg erejéig – K. É. – 16096/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (fényforrások szállítása,
összesen 201 000 db/év mennyiségben – K. É. –
16477/2008)

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei (a BMSZKI Táblás utca 31. szám alatti épületének
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felújítása, valamint az Alföldi u. 6–8. szám alatti
épületében felvonó felújítási munkáinak kivitelezése
– K. É. – 15243/2008)

Dabas Város Önkormányzata (burkolatmegerõsítés
2008. – K. É. – 19113/2008)

Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Vágóhíd utcai DILK-te-
lephelyen épülõ 3-as jelû épület távhõszolgáltató rend-
szerbe való bekapcsolása primer bekötõ vezeték és hõ-
központ építésével – K. É. – 18311/2008)

ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (120 kV-os szabadve-
zeték oszlopok, valamint 120 kV/középfeszültségû
transzformátorok, csillagponti berendezések, továbbá
alállomási rácsos acélszerkezetek festéssel történõ kor-
rózióvédelme – K. É. – 18417/2008)

Földmérési és Távérzékelési Intézet (az FTFK VIII.
emeleti helyiségeinek felújítása – K. É. – 19065/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XV. ker., Széche-
nyi u. (Opál u.–Vasutastelep u. között) fõvárosi csa-
tornák rekonstrukciójának tervezése (2 405 600 Ft)
– K. É. – 16019/2008]

Fõvárosi Vízmûvek Zrt. [nyílt árkos ivóvízveze-
ték-rendszer rekonstrukciója Budapest XII., Hegyalja
út (Németvölgyi út–Sashegyi út között) 960 fm hossz-
ban D 160 KPE nyílt árkos vízvezeték fektetése,
51 300 000 Ft – FER 3331 Kft. – K. É. – 15983/2008]

Fõvárosi Vízmûvek Zrt. [nyílt árkos ivóvízvezeték
rendszer rekonstrukciója Budapest XII., Hegyalja út
(Németvölgyi út–Sashegyi út között) 940 fm hosszban
D 110 mm-es KPE nyílt árkos vízvezeték fektetése –
44 700 000 Ft – FER 3331 Kft. – K. É. – 15985/2008]

Fõvárosi Vízmûvek Zrt. [nyílt árkos ivóvízvezeték-
rendszer rekonstrukciója Budapest XII., Hegyalja út
(Korompai út–Németvölgyi út között) 636 fm hossz-
ban DN 300 GÖV nyílt árkos vízvezeték fektetése –
55 500 000 Ft – FER 3331 Kft – K. É. – 15986/2008]

Mahart-Szabadkikötõ Zrt. (RO-RO kikötõ vízolda-
li létesítményeinek kivitelezése, 1 443 632 093 HUF
– K. É. – 16435/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(nyíregyházi Báthory István és Vay Ádám laktanyák
hasznosítása, A, B, C, D jelû épületek, 708 185 951 Ft
+ áfa – K. É. – 18349/2008)

Országgyûlés Hivatala (rendszeres takarítási munkák
végzése az Országház fõemeletének egyes helyiségeiben
– K. É. – 18953/2008)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (atomerõmûvi kis és közepes aktivitású radioak-
tív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló
felszíni létesítési engedélyeztetéséhez szükséges doku-
mentációk elkészítése, ETV-ERÕTERV Zrt. – K. É. –
14371/2008)

Széchenyi István Egyetem (6 darab fürdõblokk felújí-
tása elõre gyártott üvegszál-poliészter alapanyagú für-
dõkabinokkal – 7 889 960 Ft – SAPINEX – K. É. –
15606/2008)

Székesfehérvár Vállalkozást és Egzisztenciateremtést
Elõsegítõ Közalapítvány (székesfehérvári vállalkozói
központ emeletráépítése, konferenciaterem és tárgya-
lók építése – Szépház KDTVV – K. É. – 15831/2008)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (4-féle roma in-
tegráció tárgyú kiadvány nyomdai elõkészítése és kivi-
telezése – Szerif Kiadói Kft. – K. É. – 15773/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Malom u. 12–14. számú épület valamennyi homlokza-
tának hõszigetelése – K. É. – 18926/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellátó Szolgáltató Szervezet (takarítási szolgáltatás
– K. É. – 16663/2008)

Tököl Város Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
16399/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a VP DARP illetékességi területén a szerver-
szobákban 4 db 3,5 kW-os téliesített mono split klíma
telepítése – K. É. – 18658/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli
Regionális Parancsnoksága használatában lévõ gázka-
zánok cseréje – K. É. – 19003/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabili-
tációs és Gyógyfürdõ Kórház (egyszer használatos mûté-
ti izolációs szettek és kiegészítõk beszerzése – K. É. –
16375/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém-Szabadságpuszta utcáinak útkorszerûsítése és
csapadékvíz-elvezetésének kiépítése III. ütem – K. É. –
19100/2008)

Volánbusz Zrt. (autóbusz-szélvédõk beszállítása és
konszignációs raktározása – K. É. – 19164/2008)
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A Cégközlöny 47. számában (2008. november 20.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-005093/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Horváth I. és Társa Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság „végel-
számolás alatt” (1173 Budapest, Dallamos u. 123.; cég-
jegyzékszáma: 01 03 022857; adószáma: 28933528-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÉNÁSI M. és Társa Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Közkereseti Társaság
Horváth I. és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1078 Budapest, Cserhát u. 17. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002459/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÓDI-VILL Villanyszerelõipari és
Szolgáltató Közkereseti Társaság (1213 Budapest, Mo-
gyorós u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 03 025251; adószáma:
21118346-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-
fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004915/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Muth Trans Fuvarozó Gazdasági
Munkaközösség végelszámolás alatt (1093 Budapest,
Szamuely u. 46.; cégjegyzékszáma: 01 04 232981; adó-

száma: 28084679-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Muth Trans Fuvarozó Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004689/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „T. G. R.” Kereskedelmi Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1185 Buda-
pest, Bakonybánk u. 38.; cégjegyzékszáma: 01 06 019888;
adószáma: 28168720-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„T. G. R.” Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006574/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szilvánia Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1237 Budapest, Vízisport
u. 64.; cégjegyzékszáma: 01 06 111967; adószáma:
28191775-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1208 Budapest XX., Táncsics Mihály u. 21.
1238 Budapest, Domonkos u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-005225/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÉLOSZ Egészségügyi Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1155 Buda-
pest, Széchenyi u. 3–5.; cégjegyzékszáma: 01 06 118190;
adószáma: 28231950-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÉLOSZ Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003444/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CREATO-PLUSZ Reklámstúdió
Betéti Társaság (1112 Budapest, Oltvány árok 10.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 216913; adószáma: 28383301-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-004701/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INFORMED Informatikai Telekom-
munikációs és Orvosi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1074 Budapest, Vörösmarty u. 3/A II. em. 1; cég-
jegyzékszáma: 01 06 217345; adószáma: 28387965-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INFORMED Informatikai Telekommunikációs és Or-

vosi Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004918/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JONAGO’D Kereskedelmi, Fuva-
rozó és Könyvelõ Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1116 Budapest, Derzsi út 26.; cégjegyzékszáma:
01 06 218985; adószáma: 28407496-1-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JONAGO’D Kereskedelmi, Fuvarozó és Könyvelõ Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-004694/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DEÁK és DEÁK Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1163 Budapest, Kicsi u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 06 219614; adószáma: 28413673-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DEÁK és DEÁK Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002174/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Végvillker Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1237 Budapest, Maros
utca 42.; cégjegyzékszáma: 01 06 315459; adószáma:
28477303-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOCSIS és TÁRSA Kereskedelmi Betéti Társaság
Végvillker Kereskedelmi Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1084 Budapest, Baross u. 111/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-001071/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EGYES TRADING Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (1132 Budapest, Kresz
Géza u. 38. 4. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 416426;
adószáma: 28608037-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1068 Budapest, Dózsa György u. 92/A
1068 Budapest, Dózsa György u. 84/B II/19.
1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-004895/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JU-LE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1181 Buda-
pest, Havanna u. 76. I/9.; cégjegyzékszáma: 01 06 612728;
adószáma: 29092277-1-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JU-LE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004692/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hullámhossz Mix Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1113 Budapest, Ábel Jenõ u. 1. fszt. 1; cégjegyzékszáma:
01 06 615739; adószáma: 29100192-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hullámhossz Mix Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-004913/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CONTACT-NEXUS Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1035 Budapest, Zápor utca 32. II/8.; cégjegyzékszáma:
01 06 618856; adószáma: 20508184-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-001034/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PEPÕ Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (1221 Budapest, Kártya u. 7.; cégjegyzékszáma:
01 06 717418; adószáma: 29054905-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Lágymányosi utca 20. 2. em. 6.
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
15.Fpk.01-08-005248/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) MENET Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1134 Budapest, Üteg u. 11/A; cégjegyzékszáma:
01 06 720828; adószáma: 20244996-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MENET Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Kõrakás park 12. 2. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006224/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MANIGON Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1092 Budapest, Ráday
utca 9. fszt. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 725394; adó-
száma: 20362535-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-005088/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SECORD Vagyonvédelmi Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1071 Bu-
dapest, Dembinszky u. 49. 2. em. 18.; cégjegyzékszáma:
01 06 729071; adószáma: 20584144-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SECORD Vagyonvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 16. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-005598/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BOLOTEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1012 Budapest, Attila út 91. 3. em. 25.; cégjegyzékszáma:
01 06 733566; adószáma: 20703217-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FJB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
BOLOTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Kacsóh Pongrác út 135/C 1. em. 5.
1075 Budapest, Dózsa Gy. út 58. fszt. 3.
1078 Budapest, Marek József u. 41.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1126 Budapest, Kis János altábornagy utca 43. 4. em. 3.
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
29.Fpk.01-08-002630/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Phoenix Alpintechnikát Alkalmazó
Betéti Társaság (1122 Budapest, Hajnóczy u. 16.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 735057; adószáma: 20743220-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
PHOENIX Alpintechnikát Alkalmazó Gazdasági Mun-

kaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004684/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Benzonát Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1135 Budapest, Mohács
u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 735845; adószáma:
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24548041-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Benzonát Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2225 Üllõ, Kinizsi u. 25/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-004707/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÉK ALPIN Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1104 Budapest, Szállás utca 11/B 2. em. 23.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 737897; adószáma: 20905347-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÉK ALPIN Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-005758/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GAME-STATION 2001 Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 57/A; cég-
jegyzékszáma: 01 06 742712; adószáma: 21035681-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GAME-STATION 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GAME-STATION Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006434/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SRIKITAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1077 Budapest, Rottenbiller
u. 30. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 746996; adószáma:
21149753-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002731/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bizánc 2001 Reklám-Grafika és
Dekor Építõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1081 Budapest, Rákóczi út 57.; cégjegyzékszáma:
01 06 748935; adószáma: 24437752-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Kft, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.
II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-005155/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INTERKOMPLEX Vagyonvédelmi
Betéti Társaság (1204 Budapest, Pöltenberg u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 749909; adószáma: 21375073-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-005253/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) REPETA DE-PO Oktatási Stúdió
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1213 Budapest,
Damjanich J. út 143.; cégjegyzékszáma: 01 06 751088;
adószáma: 21406016-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
REPETA DE-PO Oktatási Stúdió Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-004704/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BEZOL Export Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1081 Budapest, Bezerédi u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 751571; adószáma: 22477635-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002526/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXPERT SECURITY Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1239 Budapest,
Kenyér utca 59/B; cégjegyzékszáma: 01 06 751975; adó-
száma: 21430608-2-43) 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
29.Fpk.01-08-002628/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CONSTRUCTOR-BAU Építõ-

ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (1097 Budapest,
Vaskapu utca 49. 2. em. 46.; cégjegyzékszáma:
01 06 752060; adószáma: 21432875-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-005230/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SUGÁRVÁR Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1077 Buda-
pest, Izabella utca 30. I. em. 21.; cégjegyzékszáma:
01 06 754284; adószáma: 21494259-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SUGÁRVÁR Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Váci út 127. fszt. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002421/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EVE-CAR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1196 Budapest, Ady Endre
út 81.; cégjegyzékszáma: 01 06 755956; adószáma:
21540484-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Újlak utca 70.
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
29.Fpk.01-07-001806/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) UBY Vendéglátóipari Betéti Tár-
saság (1147 Budapest, Fûrész u. 19. fszt. 4.; cégjegyzék-
száma: 01 06 758913; adószáma: 21796922-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002622/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HAJNAL-BELL Reklámfilm,
Ipari és Grafikai Stúdió Szolgáltató Betéti Társaság
(rövidített elnevezése: HAJNAL-BELL Bt.) (1238 Buda-
pest, Ékes u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 760304; adószá-
ma: 21835924-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002685/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ROTI Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 21.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 760908; adószáma: 21851825-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-005897/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Klanor Épületgépészeti Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1203 Budapest,
Õsz u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 06 763203; adószáma:
21912494-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Klanor Épületgépészeti Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002272/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉPGÉPSZER Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövíditett elnevezése: ÉGÉPSZER Kft.) (1031 Budapest
III., Boglya u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 060996; adó-
száma: 10227945-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-
dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006049/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOBBY Import-Export Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116 Budapest,
Vegyész utca 17–25.; cégjegyzékszáma: 01 09 061361;
adószáma: 10227835-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOBBY Állat- és Eszközkereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
Budapest XI., Mohai út 39.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Telephelye(i):
1223 Budapest, Húr u. 9–11.
1116 Budapest, Mohai út 39.
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
3.Fpk.01-08-004718/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Club 21 Vendéglátóipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1130 Budapest, Üteg u. 18.
fszt. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 074440; adószáma:
10493199-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Club 21 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000374/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B. & C. C. Kereskedelmi Kft. (1081
Budapest, Kiss József u. 7. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 079625; adószáma: 10623554-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest II., Mártírok útja 31–33.
1081 Budapest, Népszínház u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-

moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-005883/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KEREX Nagykereskedelmi Kft.
„végelszámolás alatt” (1027 Budapest, Szász Károly u. 2.
mfszt. 14/A; cégjegyzékszáma: 01 09 163403; adószáma:
10691658-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KEREX Nagykereskedelmi Kft
Elõzõ székhelye(i):
1147 Budapest, Ilosvai u. 63.

1147 Budapest, Ilosvay Selymes Péter u. 5/7.
1122 Budapest, Moszkva tér 16.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1147 Budapest, Ilosvai S. u. 5/7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-005239/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SHUN YENG Nemzetközi Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: SHUN YENG Kft. „v. a.”)
(1105 Budapest, Boglár u. 19. III. em. 2.; cégjegyzék-
száma: 01 09 568966; adószáma: 12254141-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-004711/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUNGARY RONG LU Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1071 Budapest, Dózsa György út 64.
1. em. 8/A; cégjegyzékszáma: 01 09 661345; adószáma:
12273863-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Shanghai Boys Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
HUNGARY RONG LU Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Fiumei út 10.
1105 Budapest, Halom u. 32. IV/19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004727/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AI HE HUNGARY Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1086 Budapest Dobozi u. 15. II/2.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 661399; adószáma: 12275140-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AI HE HUNGARY Nemzetközi Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-004734/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEW WINNER Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság „ végelszá-
molás alatt ” (1022 Budapest, Margit krt. 62.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 664400; adószáma: 12303661-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEW WINNER Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-005045/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÛZKÕ 2000 Gép és Gépjármûal-
katrész, valamint Általános Kereskedelmi és Ügynöki
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(rövidített elnevezése: TÛZKÕ 2000 Kft. „v. a.”) (1046
Budapest, Eötvös u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 673271;
adószáma: 12393772-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-004888/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LOXILATRON Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1143 Budapest, Gizella
út 42–44.; cégjegyzékszáma: 01 09 676978; adószáma:
11791926-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LOXILATRON Számítástechnikai Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment

Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Se-
regély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-004914/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kar-Tü Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1122 Budapest, Maros u. 17. 2. em. 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 677589; adószáma: 11804396-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-001565/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WEST-POL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1081 Budapest, Kenyérmezõ u. 8. 1. em. 5.; cég-
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jegyzékszáma: 01 09 678200; adószáma: 11817800-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEST-POL Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
WEST-POL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági

és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom út 1.,
1509 Bp., Pf. 36.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006792/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALKOMA Tanácsadó Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1101 Budapest,
Hungária krt. 5–7. 6. ép. 2. lház. 9. em. 6.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 681742; adószáma: 11891301-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1097 Budapest, Soroksári út 58.
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.01-08-000457/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAKÓ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest,
Kõérberki utca 37. 4. em. B; cégjegyzékszáma:
01 09 682881; adószáma: 11912871-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
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
11.Fpk.01-08-001406/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) InQ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Tü-
zér u. 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 684541; adószáma:
11944265-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
1.Fpk.01-08-005892/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WANRDA Nemzetközi Ke-
reskedelmi Kft. „végelszámolás alatt” (1078 Budapest,
István u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 684751; adószáma:
11948946-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUA HAI FENG Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
WANRDA Nemzetközi Keresedelmi Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HUA HAI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 1. em. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-004666/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Erdélyi és Láng Nyomdaipari,
Könyvkiadó és Könyvterjesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1036 Budapest, Árpád
fejedelem útja 77/B; cégjegyzékszáma: 01 09 689280;
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adószáma: 10856338-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Erdélyi és Láng Nyomdaipari, Könyvkiadó és Könyv-

terjesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Falk Miksa u. 13.
1065 Budapest, Weiner Leó u. 15. III. 16.
1036 Budapest, Nagyszombat u. 1.
2151 Fót, Balassa u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-005085/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIOLAKÓ Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1165 Budapest, Ezerjó utca 34.; cégjegyzékszáma:
01 09 689554; adószáma: 12504109-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIOLAKÓ Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004681/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T-NORP Szerelõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Angol u. 30.; cégjegyzékszáma: 01 09 690414; adó-
száma: 12518762-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-005466/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CICERO-DANKÓ Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: CI-
CERO-DANKÓ Kft. „v. a.”) (1163 Budapest, Ballada
u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 693620; adószáma:
12583911-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-005256/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ROGOSATRADE” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (1139 Budapest, Üteg u. 31.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 694309; adószáma: 12598984-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ROGOSATRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002894/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DÁBE Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Meny-
asszony utca 28.; cégjegyzékszáma: 01 09 697066; adó-
száma: 12657805-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.
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A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-005246/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Challenger 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1102 Budapest, Kõrösi Csoma út 3.
10. em. 74.; cégjegyzékszáma: 01 09 697833; adószáma:
12377132-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Challenger 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Angyal u. 15/A III. 6.
2040 Budaörs, Szabadság u. 135.
1102 Budapest, Kõrösi Csoma S. út 3. 7. em. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004730/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RUDE-BAU Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1115 Budapest, Bártfai u. 44.; cégjegyzékszáma:
01 09 698479; adószáma: 12686052-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Globosoft Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
RUDE-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1075 Budapest, Kazinczy u. 10. 1. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000923/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) ESCAPE Számviteli Számítás-
technikai és Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1074 Budapest, Szövetség u. 41.; cégjegyzék-
száma: 01 09 701205; adószáma: 12741326-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-006200/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fonyó-Con Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1082 Budapest, Tömõ u. 48–54.; cégjegyzék-
száma: 01 09 701683; adószáma: 12750324-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONTIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Fonyó-Con Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Nyír u. 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-002995/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Fitt lesz Világ Sport, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1102 Budapest, Szent László tér 20.,
fióktelepe: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 122.; cégjegyzék-
száma: 01 09 704742; adószáma: 12814862-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T. B. KONSTRUKTIV Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fitt lesz Világ Sport, Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Bordás u. 14. 4. em. 17.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-004277/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FERMATA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Buda-
pest, Thököly út 114/A fszt. 2., fióktelepe: 5000 Szolnok,
Meder u. 38.; cégjegyzékszáma: 01 09 708355; adószáma:
12887435-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
Levelezési cím: 1507 Bp., Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-005340/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PENG FA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1085 Budapest, Kisfuvaros u. 9.; cégjegyzék-
száma: 01 09 709257; adószáma: 12905108-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PENG FA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1105 Budapest, Ihász köz 8. 5. em. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005333/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DANUB-WORLD Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-

molás alatt (1131 Budapest, Madridi u. 7.; cégjegyzék-
száma: 01 09 712362; adószáma: 12966811-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DANUB-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és TANÁCSADÓ Zrt., 1037 Bu-
dapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004696/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DAIMA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1115 Budapest, Bártfai utca 44. 8. em. 25.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 712550; adószáma: 12061222-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DAIMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Rákóczi út 42.
2131 Göd, Tóth Árpád u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000991/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Prepaid Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123 Budapest,
Alkotás u. 53.; cégjegyzékszáma: 01 09 713172; adó-
száma: 12982970-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.
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A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-000700/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOTON ’3000 Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133 Budapest,
Kárpát u. 7/B; cégjegyzékszáma: 01 09 717173; adó-
száma: 13068875-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Lónyay u. 16.
1103 Budapest, Gyömrõi út 76–80.
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
29.Fpk.01-08-004756/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEEM GO Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1083 Bu-
dapest, Szigony utca 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 722265;
adószáma: 12652350-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GEO-MED 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
DEEM GO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2700 Cegléd, Virág u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006770/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GLOBAL CREATIVE COMPANY
2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1097 Budapest, Vaskapu u. 41.; cégjegyzék-
száma: 01 09 723034; adószáma: 13192392-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-001673/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUMÁN RENT AUDIT
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 723778; adószáma: 13210137-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Váci út 169.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002858/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RAK-6 Rakodási, Szolgáltatási és
Kereskedelmi Kft. (rövidített elnevezése: RAK-6 Kft.)
(1106 Budapest, Jászberényi út 55.; cégjegyzékszáma:
01 09 725407; adószáma: 13242727-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004177/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Auto-X. type Jármûkereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1066 Budapest, Teréz krt. 38.; cégjegyzékszáma:
01 09 728387; adószáma: 13303918-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Auto-X. type Jármûkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-002374/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Elektro Hungária Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094
Budapest, Balázs Béla u. 26/A 1. em. 13.; cégjegyzék-
száma: 01 09 729289; adószáma: 13321505-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-005054/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GHU Elektronikai Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(rövidített elnevezése: GHU Kft. „v. a.”) (1137 Budapest,
Radnóti Miklós u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 731461;
adószáma: 13363637-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-005047/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) e. BRÜLL Zajtechnika Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1024 Budapest, Forint u. 11. alagsor 1.; cég-

jegyzékszáma: 01 09 732197; adószáma: 13378181-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
e. BRÜLL Zajtechnika Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-001916/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PAPP METALL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1139 Budapest, Tatai utca 42/A; cégjegy-
zékszáma: 01 09 733893; adószáma: 12014763-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAPP METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2314 Halásztelek, Arany János u. 74.
2313 Szigetszentmiklós, Gyártelep 12001/25. hrsz.
1173 Budapest, Kiss utca 8. 2. em. 8.
1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 6. 3. em. 2.
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
23.Fpk.01-07-006066/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROMONTORHITEL Közvetítõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221
Budapest, Kiránduló utca 86., elõzõ telephelyei: 1221 Bu-
dapest, Kassák Lajos u. 21., 1025 Budapest, Törökvész
út 87–89., jelenlegi telephelye: 1221 Budapest, Kossuth L.
u. 25–29.; cégjegyzékszáma: 01 09 736407; adószáma:
13461254-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Mária Terézia u. 18.
1222 Budapest, Háros u. 69–71.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-003485/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) V & L PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1202 Buda-
pest, Rozsnyó utca 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 737964;
adószáma: 13491048-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001704/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PASHA’UNGHERIA Lakberende-
zési Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” [1068 Budapest, Szófia u. 19. 2. em. 12., elõzõ telep-
helye: 2120 Dunakeszi, (Auchan) Nádas út 6., jelenlegi te-
lephelyei: 1239 Budapest, Auchan Soroksár Bevásárló
közp., Bevásárló u. 2., 1138 Budapest, Váci út 178., fiókte-
lepe: 2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 738668; adószáma: 11925581-2-42) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PASHA’UNGHERIA Lakberendezési Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Rácz Aladár utca 156.
1152 Budapest (Pólus Center), Szentmihályi utca 131.
1152 Budapest (Pólus Center), Szentmihályi út 131.
1062 Budapest (West End City Center), Váci út 1–3.
1056 Budapest, Fõvám tér 2–3. 4. em. 5.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-004733/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRAXIS COMP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1185 Budapest, Sió u. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 739326; adószáma: 13516512-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRAXIS COMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001677/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tinto Fino Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1033 Budapest,
Szõlõkert köz 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 860266; adó-
száma: 13534594-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-003936/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Ferenczi és Társa 2005. Ruházati és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1029 Bu-
dapest, Gyulai Pál u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 860711;
adószáma: 13543114-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Ferenczi és Társa Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B
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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
15.Fpk.01-08-000116/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tûzmesterek Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1096 Budapest, Tûzoltó utca 56.; cégjegyzék-
száma: 01 09 861081; adószáma: 13206237-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Elsõ Magyar Parkoló Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2141 Csömör, Rétpótlék utca 19.
1054 Budapest, Báthori utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000977/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kör-Király 2005 Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1121 Buda-
pest, Zugligeti út 43/A; cégjegyzékszáma: 01 09 861665;
adószáma: 13560652-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002116/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ART CLUB Mûvészeti Tervezõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118
Budapest, Minerva utca 3. A–B; cégjegyzékszáma:

01 09 867904; adószáma: 13685061-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1126 Budapest, Böszörményi út 20–22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-001096/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KL SERVICE HUNGÁRIA Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Buda-
pest, Kerepesi út 29/B 7. ép. 121.; cégjegyzékszáma:
01 09 870111; adószáma: 13727657-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1015 Budapest, Kagyló u. 1/B 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-004950/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Prompt 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143 Buda-
pest, Hungária krt. 66.; cégjegyzékszáma: 01 09 871271;
adószáma: 12943494-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000568/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Zsibra Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1238 Budapest,
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Helsinki út 105.; cégjegyzékszáma: 01 09 872332; adó-
száma: 13771106-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp., Pf. 471., cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002680/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DUNA MULTIKOMPLEX” Ipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1091 Budapest, Üllõi út 53/A; cégjegyzék-
száma: 01 09 874731; adószáma: 13456614-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002865/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VISZIBUSZ Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1215 Buda-
pest, Árpád u. 12. C ép. 5. em. 138.; cégjegyzékszáma:
01 09 876293; adószáma: 12157673-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2315 Szigethalom, Kassai u. 49.
1214 Budapest, Rakéta u. 21. 2. em. 6.
2315 Szigethalom, Karinthy Frigyes u. 5. 5010/3. hrsz.
2315 Szigethalom, Karinthy F. u. (hrsz. 5010/7.) 9.
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
16.Fpk.01-07-006155/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) Csapásirány Trans Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1194 Buda-
pest, Vas Gereben u. 201.; cégjegyzékszáma: 01 09 881924;
adószáma: 13960155-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002618/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ORIGO NET-BAU Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidí-
tett elnevezése: ORIGO NET-BAU Kft.) (1204 Budapest,
Pozsony utca 38.; cégjegyzékszáma: 01 09 882870; adó-
száma: 13591234-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-003484/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BLUE-TEX KER 2005 Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1157
Budapest, Nyírpalota utca 5. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 883040; adószáma: 13458661-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Arany János utca 8.
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
29.Fpk.01-08-003395/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ORTOLANO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Buda-
pest, Nagykõrösi út 353. 10. ép. 18. sz. iroda. em.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 889739; adószáma: 13517740-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

2600 Vác, Damjanich utca 16.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-
számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-004755/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÁTESZ Általános Technológiai
Szerelõipari Gyártási és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1024 Budapest, Káplár utca 10. B ép.
4. em. 29.; cégjegyzékszáma: 01 09 901689; adószáma:
10261866-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

Általános Technológiai Szerelõipari Gyártási és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

8000 Székesfehérvár, Engels u. 3. II/5.

8000 Székesfehérvár, Király sor 9.

8000 Székesfehérvár, Kassai u. 89.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000481/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M. A. M. Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1053 Bu-
dapest, Múzeum krt. 13. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 903689; adószáma: 10965072-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

M. A. M. Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
2016 Leányfalu, Rigó u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác, Szé-
chenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-05-006706/36. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LUKALE Fejlesztõ és Befek-
tetõ Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 18.
2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 10 045159; adószáma:
13364102-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000594/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAKÁCS Autójavító Betéti Tár-
saság (7333 Vékény, Fõ u. 17.; cégjegyzékszáma:
02 06 061799; adószáma: 20057286-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TAKÁCS-Autójavító Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000476/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Borbély és Társa Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
02 06 070227) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000459/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vajdics Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (7632 Pécs, Melinda utca 3.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 070533; adószáma: 21185030-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II./16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000487/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPEEDY SNAILS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7763 Szökéd, József A.
utca 28.; cégjegyzékszáma: 02 06 072185; adószáma:
21982772-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nagy Imre út 31. I. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000295/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOROC ÉS TÁRSA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7627 Pécs, Bitt-
ner Alajos utca 10.; cégjegyzékszáma: 02 06 072253; adó-
száma: 21997752-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000431/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIHOLZ Fakereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7342 Mágocs, Széchenyi
utca 4.; cégjegyzékszáma: 02 06 072664; adószáma:
22195702-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000534/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BERKÓ ÉS TÁRSA Villanysze-
relõ Betéti Társaság (7833 Regenye, Fõ utca 56.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 072910; adószáma: 22254300-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000355/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szeifi és Társa Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7718 Udvar, Fõ utca 90.; cégjegy-
zékszáma: 02 06 073373; adószáma: 22363288-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000580/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LANTOS Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7700 Mohács, Budapesti or-
szágút 35.; cégjegyzékszáma: 02 09 062093; adószáma:
11007678-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARLANT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7754 Boly, Ady E. u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000391/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BORS Ipari és Kereskedelmi,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7741 Nagy-
kozár, Petõfi u. 13/A; cégjegyzékszáma: 02 09 062243;
adószáma: 11009175-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BORS és NAGY Ipari és Kereskedelmi, Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7634 Pécs, Vöröskõ u. l4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000585/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÜLLER és GONDOS Állatte-
nyésztõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7344 Mekényes, Fõ u. 91.; cégjegyzékszáma:
02 09 067542; adószáma: 12653423-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000566/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VOLFÁRT-BAU Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7800 Siklós, Pécsi út 2.
B ép.; cégjegyzékszáma: 02 09 069350; adószáma:
13256782-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II./16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000387/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Speedy-Vill Szállítmányozó Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7671 Zók, Arany János utca 40.; cégjegyzékszáma:
02 09 070008; adószáma: 13469056-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Speedy-Vill Irányítástechnikai Szolgáltatói és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Speedy-Vill Villamosságtechnikai Fuvarozó Szolgál-

tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nagy Imre út 59. III. em. 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 Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000475/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DPS BAU Építõipari Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (cégjegyzékszáma: 02 09 070094) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000239/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOLISUN PÉCS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs,
Nagy Lajos király útja 8.; cégjegyzékszáma: 02 09 070410;
adószáma: 13604958-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000492/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÖRÖK és VÉGH Fuvarozási és
Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság (7394 Bodo-
lyabér, Hunyadi u. 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 070506;
adószáma: 13637453-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Csillag u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000454/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) „PANA” Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Éva
utca 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 070872; adószáma:
13759577-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAN&SZA Szállító és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Király utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000701/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) P-VÉD Vagyonvédelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7772 Iván-
battyán, Ságvári E. utca 12.; cégjegyzékszáma:
02 09 071384; adószáma: 13932428-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Várady A. utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000394/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Keszthelyi és Társa Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7940
Szentlõrinc, József Attila utca 32.; cégjegyzékszáma:
02 09 071569; adószáma: 14000412-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000621/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGRO-BUSINESS ’05 Tejter-
melõ és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6440 Jánoshalma, III. ker 60/A; cégjegyzékszáma:
03 09 108636; adószáma: 12558146-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Növényvédelmi Vegyszerek Üzletháza” Gyártó, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6221 Akasztó, Döbrögec 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000553/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SUBTRADE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja, Korsós
utca 62.; cégjegyzékszáma: 03 09 109603; adószáma:
12787108-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Korsó utca 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000776/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÓ LAKÓPARK Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Irinyi utca 46.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 110847; adószáma: 13095484-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000410/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ASSALID-S Gyártó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Gyöngyvirág u. 14.; cégjegyzékszáma:
03 09 111831; adószáma: 13326108-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000240/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NOAS-BEST Állattenyésztési és
Növénytemelési Korlátolt Felelõsségû Társaság (6440
Jánoshalma, Kiserdõ tanya 1. 0398/2. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 03 09 116606; adószáma: 13627863-2-03) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Jogelõd(ök):
NO-ASBEST Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000287/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Villogó-Sebesér” Értékesítõ és
Beszerzõ Szövetkezet „végelszámolás alatt” (5527 Bu-
csa, Alkotmány utca 4.; cégjegyzékszáma: 04 02 001611;
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adószáma: 12503043-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000138/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Újkígyósi Falemezüzem Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5661 Újkígyós, Tormási u. 26.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 001382; adószáma: 20818823-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000206/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „RITONSZOLG” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5700 Gyula, Temesvári
út 70.; cégjegyzékszáma: 04 06 006643; adószáma:
21014541-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 09 163235.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000284/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALKOT-LAK Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (5666 Medgyesegyháza,
Hõsök utca 3.; cégjegyzékszáma: 04 06 006653; adószá-
ma: 21019986-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000267/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEW-FA Asztalosipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5540 Szarvas,
III. külkerület 223.; cégjegyzékszáma: 04 06 006754; adó-
száma: 21070651-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/3. (1398 Budapest,
Pf. 593), cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000251/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NETTÓ-DISZKONT Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5661 Újkígyós,
Akácfa u. 26.; cégjegyzékszáma: 04 06 007668; adószá-
ma: 21847578-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 09 163235.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000237/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CONTROL JOB Munkaerõ-köz-
vetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (5630 Békés, Nagy Sándor u. 9.; cégjegy-
zékszáma: 04 09 06985; adószáma: 13679279-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000257/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Márk Kertészet Termelõ és Ke-
reskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula,
Tiborc u. 36/A; cégjegyzékszáma: 04 09 007366; adószá-
ma: 13899037-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000386/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GEPÁRD TRANS ’97 Kereske-
delmi és Fuvarozási Betéti Társaság (3564 Hernádné-
meti, Dózsa Gy. u. 76.; cégjegyzékszáma: 05 06 007597;
adószáma: 21323708-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000252/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) P&V. SENTINEL Vagyonvédel-
mi Kereskedelmi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Tár-
saság (3741 Izsófalva, Akác út 4.; cégjegyzékszáma:
05 06 008102; adószáma: 21328480-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 35. III/1.
3530 Miskolc, Munkácsy u. 4.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000524/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Galajda és Társai Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3860 Encs, Rákó-
czi út 21–23.; cégjegyzékszáma: 05 06 009791; adószáma:
20312736-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000519/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SÁROSI és TÁRSA Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (3925 Prügy, Móricz Zsig-
mond út 53.; cégjegyzékszáma: 05 06 010268; adószáma:
20553885-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VAPREZSAN és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 25. 1. em. 7.
3711 Szirmabesenyõ, Petõfi út 5.
3792 Sajóbábony, Petõfi út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III/13., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000393/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RÉTESKÉK Cukrászati Betéti Tár-
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saság (3933 Olaszliszka, Szent István u. 29.; cégjegyzék-
száma: 05 06 011205; adószáma: 20776615-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000325/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DALI-2001. Kertépítõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3950 Sárospatak,
József Attila út 7/A; cégjegyzékszáma: 05 06 012165; adó-
száma: 21085174-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000513/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Horváth és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3534 Miskolc, Erdélyi
u. 8. F 3.; cégjegyzékszáma: 05 06 012192; adószáma:
21091117-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-
dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000516/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÁRON és TÁRSAI Szolgáltató
Betéti Társaság (3508 Miskolc, Május 1. telep 23.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 012428; adószáma: 21141999-1-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000396/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) K-H 2003 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3521 Miskolc, Retek u. 10.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 012929; adószáma: 21398751-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KISS-HUSZÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000285/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZEMPLÉNBÉNYE Vendég-
látó Bt. (3932 Erdõbénye, Mátyás király u. 39.; cégjegy-
zékszáma: 05 06 013655; adószáma: 21553486-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000192/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Á. and Cs. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Jókai
u. 80.; cégjegyzékszáma: 05 06 014051; adószáma:
20666994-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, István út 1. 3. em. 16.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000390/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G and Z Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (3718 Megyaszó, Rózsa út 36.; cégjegy-
zékszáma: 05 06 015896; adószáma: 22289474-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000520/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRESTIGE HOME Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3535
Miskolc, Vasverõ u. 60.; cégjegyzékszáma: 05 09 008015;
adószáma: 11943020-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WIN-CLUB Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Elõzõ székhelye(i):
3950 Sárospatak, Madách Imre út 8.
3950 Sárospatak, Rákóczi út 34. 2. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000084/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ABAUJ Útépítõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3881 Abaújszántó,
Felszabadulás u. 54.; cégjegyzékszáma: 05 09 008814;

adószáma: 12623880-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000588/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AB-LOCK Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3532
Miskolc, Réz u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 008849;
adószáma: 12633748-2-05) adós felszámolását fõeljá-
rásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Felmezõ út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000512/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Sikló Hajó Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3791 Sajóke-
resztúr 076/12. hrsz.; cégjegyzékszáma: 05 09 009426;
adószáma: 12788680-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000517/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÓTH & TÓTH Kereskedelmi és
Szerelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Miskolc,
Bánát u. 3.; cégjegyzékszáma: 05 09 012972; adószáma:
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13686196-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000368/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZÁM-PÁR 2000 Adótanácsadó
és Könyvelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3600 Ózd,
Szenna u. 35.; cégjegyzékszáma: 05 09 013297; adószá-
ma: 11980779-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3128 Vizslás, Petõfi út 40.
3608 Farkaslyuk, Görgei u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000326/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MASY Mélyépítõ, Csatornázó,
Gyártó, Szolgáltató és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 014526; adószáma:
13048729-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III/13., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000377/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) MEGALIT Kétezer Ipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.; cégjegy-
zékszáma: 05 09 014681; adószáma: 11167284-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEGALIT 2000 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MEGALIT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 75.
3390 Füzesabony, Hunyadi út 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000364/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HAJDÚ-GOLD Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3524 Miskolc,
Mednyánszky utca 34. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
05 09 015396; adószáma: 13843524-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Vukovics Sebõ utca 19. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000607/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALI és BORCSA Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6725 Szeged,
Indóház tér 2.; cégjegyzékszáma: 06 06 013814; adó-
száma: 21576566-1-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BALI és BORCSA Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BALI és TÁRSAI 2003. Kereskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000612/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) H. J. 2006 Építõipari Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (6723 Szeged, Kecskeméti
u. 31. B ép.; cégjegyzékszáma: 06 06 015291; adószáma:
22270957-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
H. J. 2006 Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000459/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EUROHÓD DIVAT Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõ-
vásárhely, Teleki u. 18.; cégjegyzékszáma: 06 09 007700;
adószáma: 12753547-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIKER-ELEGANCIA Textilipari Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Vásárhelyi u. 65.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000576/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) PROTEKTOR MACHINE
Trading Gépkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6753 Szeged, Beszterce u. 26.; cégjegyzékszáma:
06 09 008385; adószáma: 12628926-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Protektor Agro Állattenyésztõ és Gazdálkodásszervezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3123 Cered, Alsóutaspuszta 2.
Jogelõd(ök):
Protektor Budapest Ügyviteli és Befektetõ Részvény-

társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771
Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000455/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÓDMAS AGRO Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6800 Hódmezõvásárhely, Kertész köz 1/A; cégjegyzék-
száma: 06 09 009004; adószáma: 13195601-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÓDMAS AGRO Lótenyésztõ és Génmegõrzõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
HÓDMAS AGRO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Jogelõd(ök):
HÓDMAS TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000634/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REDEX 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (6791 Szeged, Jerney utca 50.; cégjegyzék-
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száma: 06 09 009206; adószáma: 13265247-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
REDEX 2004 Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
REDEX 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6760 Kistelek, Pusztaszeri u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000341/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Technophyt Szolgáltató Be-
téti Társaság (8142 Úrhida, Mandula u. 14.; cégjegyzék-
száma: 07 06 009884; adószáma: 20896328-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Szörényi utca 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000304/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO-97 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8111 Seregélyes, Ady
Endre utca 57.; cégjegyzékszáma: 07 06 011592; adó-
száma: 21456884-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000424/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) P. & J. Nyílászáró Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Horog
u. 7. 2. em. 10.; cégjegyzékszáma: 07 06 012224; adó-
száma: 21786772-1-07) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály u. 4.
B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000483/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „E. P. H.” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8065 Nagyveleg, Füzes
utca 36.; cégjegyzékszáma: 07 06 012683; adószáma:
20632089-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Móra F. utca 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cég-
jegyzékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000268/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAKONY-GREEN Környe-
zetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8044 Kincsesbánya 426. hrsz.; cégjegyzékszáma:
07 09 005048; adószáma: 11455978-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 67. V/19.
8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

8638 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000387/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEKORMESTER Építõipari, Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2091 Etyek,
Mester u. 39.; cégjegyzékszáma: 07 09 005718; adószáma:
11600776-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000441/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AKOR 2003. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Duna-
újváros, Akácos u. 18.; cégjegyzékszáma: 07 09 009669;
adószáma: 13092319-2-07) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 13.
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
1.Fpk.07-08-000320/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FLORANCE-BAZSA Fuvarozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Olaj u. 64. B ép.; cégjegyzékszáma: 07 09 011248; adó-
száma: 13496878-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAZSA 2005 Tisztító és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
FLORANCE-BAZSA Textiltisztító Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ltp. 19. C ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000653/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hensel Phelps Magyarország Építõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 5.; cégjegyzék-
száma: 07 09 011531; adószáma: 12137998-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
M-SZINT Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Jós u. 11.
8000 Székesfehérvár, Budai út 180.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000292/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOWNCAR Jármûkeres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2451 Ercsi, Szondy köz 4.; cégjegyzékszáma:
07 09 011557; adószáma: 12608636-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Mátyás király u. 39.
2094 Nagykovácsi, Cseresznye utca 17.
2111 Szada, Dózsa György út 68.
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.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000428/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FRÉZIA Nõiruha-készítõ Kkt.
(9400 Sopron, Vándor Sándor u. 5–7.; cégjegyzékszáma:
08 03 002070; adószáma: 29904312-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
FRÉZIA Nõiruha-készítõ Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000606/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „EGO” Kereskedelmi és Vendég-
látó-ipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (9221
Levél, József A. u. 31.; cégjegyzékszáma: 08 06 005183;
adószáma: 22476603-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„EGO” Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000392/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) L-BLERO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (9023 Gyõr, Ifjúság krt. 101.
II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 08 06 006893; adószáma:
22497626-1-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Farkas Márton u. 16/B

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ, Auditáló, Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000511/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „COWALTER-PAPRIKA” Ven-
déglátó-ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (9024
Gyõr, Szérüskert utca 36.; cégjegyzékszáma: 08 06 008398;
adószáma: 20368342-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000496/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WI-HA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (9400 Sopron, Juharfa u. 31.; cég-
jegyzékszáma: 08 06 009609; adószáma: 23640614-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2840 Oroszlány, Rákóczi u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti

Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000393/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „REN-SZIG” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9027 Gyõr, Budai u. 20.
A ép.; cégjegyzékszáma: 08 06 010705; adószáma:
21396292-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelye(i):
9084 Gyõrság, Ország út 18.
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.08-08-000349/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HADZSI-PEK Sütõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Szent Imre
út 64.; cégjegyzékszáma: 08 09 002489; adószáma:
10687930-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BINKÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Szent Imre u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000361/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) 2000-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr,
Táncsics M. u. 4.; cégjegyzékszáma: 08 09 007762; adó-
száma: 11614944-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000300/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) ÕR 2003. Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400
Sopron, Ravazd u. 35.; cégjegyzékszáma: 08 09 010957;
adószáma: 12985708-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000492/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PLEASANT Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9200 Mo-
sonmagyaróvár, Gyöngyös u. 24.; cégjegyzékszáma:
08 09 011733; adószáma: 13163884-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000519/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NORTHGATE-HUNGARY
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9021 Gyõr, Bécsi kapu tér 11.; cégjegyzékszáma:
08 09 011956; adószáma: 13223593-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000427/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WEST-GATE BUSINESS CENTER
Ingatlanforgalmazó, Értékesítõ, Beruházó Korlátolt Fe-
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lelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Közép utca 16.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 012316; adószáma: 13315823-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000531/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Villányi-Hús Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028
Gyõr, Páva u. 37.; cégjegyzékszáma: 08 09 012656; adó-
száma: 13393445-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000514/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALKON TABERNA Vendég-
látó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9494 Sopron, Fertõ utca 9.; cégjegyzékszáma:
08 09 013170; adószáma: 13522548-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cég-
jegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000540/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vasker 2000 Hulladékfeldolgozó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027
Gyõr, Puskás T. u. 33.; cégjegyzékszáma: 08 09 013706;
adószáma: 13656357-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000516/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NN Belvárosi Non-Stop Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9022 Gyõr, Schweidel utca 27.; cégjegyzékszáma:
08 09 014039; adószáma: 13732307-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000359/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÖR-GARDROBE Belsõ-
építészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (9141 Ikrény, Öregmajor 2.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 015202; adószáma: 12216965-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„3L” Lágymányosi Lakberendezési, Lakásfelszerelési,

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Munkásotthon u. 14–16. III/29.
1047 Budapest, Szabadkai utca 1. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000798/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Armoracia Zöldségtermelõk Be-

8642 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



szerzõ és Értékesítõ Szövetkezete (4286 Bagamér, Kos-
suth u. 7.; cégjegyzékszáma: 09 02 000404; adószáma:
11621139-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Armoracia Zöldségtermelõk Beszerzõ és Értékesítõ

Szövetkezete
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000814/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CentralWeb Informatikai, Ke-
reskedelmi, Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdú-
böszörmény, Batthyány utca 62.; cégjegyzékszáma:
09 06 008891; adószáma: 20538734-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CentralWeb Informatikai, Kereskedelmi, Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000677/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KRISZ-PET Vendéglátó-ipari,
Kereskedelmi és Építõipari Betéti Társaság (4033 Deb-
recen, Vakond u. 14.; cégjegyzékszáma: 09 06 011000;
adószáma: 21115422-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000843/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) CIMA 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4241 Bocskaikert, Oláh
Sándor utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 06 013565; adószá-
ma: 22109372-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CIMA 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000816/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Firk-Ászok Mûvészeti és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4286 Bagamér, Dózsa György
út 25. A ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 013943; adószáma:
21022531-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Firk-Ászok Mûvészeti és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1114 Budapest, Bocskai út 23. 1. em. 5.
1027 Budapest, Lipthay u. 9. 2. em. 20/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
4286 Bagamér, Dózsa György út 25/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000815/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AVE-Biztonsági Szolgáltató Beté-
ti Társaság (4183 Kaba, Hajnal u. 5.; cégjegyzékszáma:
09 06 015005; adószáma: 21979024-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVE-Biztonsági Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4361 Nyírbogát, Toldi út 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000579/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Global-Import Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4090 Pol-
gár, Hõsök útja 91.; cégjegyzékszáma: 09 09 004266; adó-
száma: 12116009-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MO-MED II. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Vár u. 8. II/10.
4025 Debrecen, Piac u. 55. 1. em. 4.
4025 Debrecen, Simonffy u. 29. fszt. 3.
4090 Polgár, Hõsök u. 91.
4025 Debrecen, Simonffy u. 29. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000829/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAGO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025 Debre-
cen, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. fszt. 5.; cégjegyzékszáma:
09 09 007996; adószáma: 12654077-1-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TAGO Szerencsejáték Szervezõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
TAGO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Piac utca 1–3. 1. em. 5.
4026 Debrecen, Csemete u. 36–38. I. em. B/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000040/30. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALCAZAR Ingatlanforgal-
mazó Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4029 Debrecen, Rakovszky
Dániel u. 48. 4. em. 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 009318;
adószáma: 12965171-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4271 Mikepércs, Debreceni utca 13. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000809/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AMFGrafix Reklám, Garfikai és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Deb-
recen, Kishegyesi út 42. 2. em. 16.; cégjegyzékszáma:
09 09 009409; adószáma: 12985760-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gres Csempe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
AMFGrafix Reklám, Grafikai és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4242 Hajdúhadház, Dobó utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000591/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ATLANTISZ SECURITY Sze-
mély- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4030 Debrecen, Kosárfonó u. 26.; cégjegyzék-
száma: 09 09 012440; adószáma: 13699648-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000684/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ILDI-ZOL KER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4032
Debrecen, Cívis u. 13. fszt. 6.; cégjegyzékszáma:
09 09 012506; adószáma: 13714253-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ILDI-ZOL KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Csapó utca 6. 2. em. 26.
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
5.Fpk.09-08-000799/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIETRICH INVEST Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4090 Polgár, Tiszai utca 7/A; cégjegyzékszáma:
09 09 012778; adószáma: 13778110-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIETRICH INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt 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
3.Fpk.09-08-000813/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) RAYMOND UNIVERSAL Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4069 Egyek, Kuruc u. 3.; cégjegyzékszáma:
09 09 013056; adószáma: 13253961-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÁEFTÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
RAYMOND UNIVERSAL Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Budaörsi út 60/B
1191 Budapest, Üllõi út 259.
5661 Újkígyós, Béke u. 8.
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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070634/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OG-HÁLO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2837 Vértesszõlõs, Ady E.
utca 73.; cégjegyzékszáma: 11 06 004915; adószáma:
23666735-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 714. fszt. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3528 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 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.11-08-070378/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOKOZ Szolgáltató Betéti Tár-
saság (2500 Esztergom, Szent György u. 2.; cégjegyzék-
száma: 11 06 005995; adószáma: 20240648-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Barina Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2536 Nyergesújfalu, Ady E. utca 10.
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Fióktelepe(i):
2510 Dorog, Esztergomi u. 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070480/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EMILIAN Gyártó és Szolgáltató Be-
téti Társaság (2800 Tatabánya, Tatai út 3/A; cégjegyzék-
száma: 11 06 006365; adószáma: 20531500-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070420/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZK PRODUCT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Pa-
radicsom utca 36.; cégjegyzékszáma: 11 06 007466; adó-
száma: 21045491-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Fõ út 1., 2190. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070678/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PARTNER-TETÕ Építõipa-
ri és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Szõ-
lõhegy 87.; cégjegyzékszáma: 11 06 008164; adószáma:

21462951-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.11-08-070490/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉPÍTEM 03’ Építõipari, Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Betéti Társaság (2541 Lábatlan, So-
mogyi utca 12.; cégjegyzékszáma: 11 06 008417; adó-
száma: 21563557-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegy-
zékszáma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070426/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZSI-PÁL Szerelõ és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (2944 Bana, Dózsa Gy. u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 008474; adószáma: 21587164-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070293/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIPPAI ÉS TÁRSA Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2524 Nagysáp,
Dózsa köz 9.; cégjegyzékszáma: 11 06 009389; adószáma:
22162692-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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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
5.Fpk.11-08-070751/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való
közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jog-
erõre emelkedett végzésével a(z) IONNIS Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2531 Tokod,
hrsz.: 022/4.; cégjegyzékszáma: 11 06 010200; adószáma:
22110750-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota út 17. 6. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070567/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GING Ingatlanértékesítõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Be-
zerédj u. 5/A; cégjegyzékszáma: 11 09 001842; adószáma:
10594788-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gelle Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GING Ingatlanértékesítõ és Szolgáltató Korátolt Fele-

lõsségû Társaság
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.11-08-070414/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIL-TRANS Kereskedelmi

és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Thúry Gy. út 3/2.; cégjegyzékszáma: 11 09 006747; adó-
száma: 11631248-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BIL-TRANS Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Trans Szigeti Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Thúry Gy. út 3/2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1051 Budapest, Kossuth tér 6–8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070570/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HSZ-NETT Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 006834; adószáma: 11631932-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TATAÉP Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Bartók B. út 13/B 4. em. 3.
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.11-08-070400/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G. 4. Import-Export, Kereskedelmi
és Termelõ, Ügynöki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2509 Esztergom-Kertváros, Dobó István
út 57/A; cégjegyzékszáma: 11 09 007862; adószáma:
12547782-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Lõrinc utca 17.
2500 Esztergom, Vasas utca 7.
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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.11-08-070488/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való
közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jog-
erõre emelkedett végzésével a(z) VP PERFECT Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2889 Súr,
Honvéd út 5.; cégjegyzékszáma: 11 09 008476; adószáma:
12760378-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTO-RENT 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gyõri út 4/A
2858 Császár, Kisfaludy u. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070566/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SL-CONSTRUCTA Gyártó és
Szerelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Kõszikla út 19.; cégjegyzékszáma: 11 09 010033;
adószáma: 13267988-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2898 Kocs, Kossuth Lajos u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070424/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) Hugi Gold Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Ifjúmunkás út 53. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 010293; adószáma: 13340117-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 54.
2800 Tatabánya, Ságvári E. út 7/C
2800 Tatabánya hrsz: 13674/1.
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 42.
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.11-08-070598/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LIBOK Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2521 Csolnok,
Szénbányászok útja 43.; cégjegyzékszáma: 11 09 010407;
adószáma: 13371335-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Rt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070436/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szivárvány Start Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Simor J. u. 32.; cégjegyzékszáma:
11 09 011591; adószáma: 13725796-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Puskin út 7/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070721/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BORKA-GÉP Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2911
Mocsa, Újtelep 29.; cégjegyzékszáma: 11 09 011621; adó-
száma: 13732338-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070236/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STARBIANCO Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2856
Szákszend, Dózsa György u. 58.; cégjegyzékszáma:
11 09 011698; adószáma: 13352486-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070796/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CREDIT DUO Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Bánhidai-ltp.
321. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012356; adószáma:
13921356-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Árpád út 92.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070428/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HYDRO-PLANE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata, Újvilág utca 16.; cégjegyzékszáma:
11 09 012714; adószáma: 10960792-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IDA SÜTÕ Kereskedelmi és Sütõipari Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
IDA Sütõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Magyar u. 88.
1212 Budapest, Deák tér 1.
1213 Budapest, Badacsonyi u. 7.
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.11-08-070123/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LH TRANS Fuvarozó és
Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Agostyáni út 78.; cégjegyzékszáma: 11 09 012766;
adószáma: 11602651-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2060 Bicske, Vasvári út 12.
2071 Páty, Széchenyi u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. 21., cégjegyzékszáma: 03
09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070568/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGYÕ JANUÁR Szolgáltató
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Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013246; adó-
száma: 12547452-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szolnoki Ingatlanközvetítõ Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
BORGEMATIK Ingatlanközvetítõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Béla utca 47.
8000 Székesfehérvár, Budai út 9–11.
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
5.Fpk.11-08-070738/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOKASARA PIROS Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 013590; adószáma: 13400163-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Cola Sped Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1068 Budapest, Rippl R. u. 16. I. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070818/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) G & MARGARÉTA VIRÁG
AJÁNDÉK Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2900 Komárom, Vállalkozók útja 14. fszt. 1.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 013970; adószáma: 11130486-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Nagy Imre u. 36.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000121/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CSÉPE PAPÍR” Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3060 Pásztó,
Alkotmány út 43.; cégjegyzékszáma: 12 09 002633; adó-
száma: 11209791-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„REV és CSÉ” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3060 Pásztó, Tar Lõrinc út 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
út 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000205/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Pauman és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2660
Balassagyarmat, Bíró J. u. 36.; cégjegyzékszáma:
12 09 003651; adószáma: 12624946-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144).

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000243/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AMIDO-MED Kötszer-
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gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3078 Bátonyterenye, Szupatak
011/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 12 09 004171; adószáma:
13073446-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AMIDO-MED Kötszergyártó és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
AMIDO-MEDIPLUS Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000208/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SZ. K. V.-INVEST” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3065 Pásztó, Óvár út 6.; cégjegyzékszáma:
12 09 004761; adószáma: 13568708-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3060 Pásztó, Gábor Á. u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000175/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIAMOND HÍDÉP Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3068 Mátraszõlõs, Kertész utca 20.; cégjegyzékszáma:
12 09 004903; adószáma: 13685171-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1149 Budapest, Pillangó park 9. fszt. 15.
3733 Rudabánya, Vájár út 5.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
út 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000226/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HENASS Húsfeldolgozó, Építõipari,
Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (2693 Becske, Mezõ út 20.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 004930; adószáma: 13710589-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HENASS Húsfeldolgozó, Építõipari, Gyártó és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fióktelepe(i):
1072 Budapest, Rákóczi út 42.
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.13-08-001222/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szép Ilonka ’97 Építõ és Szolgáltató
Betéti Társaság (2721 Pilis, Ország u. 6059/1. hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 024065; adószáma: 28291538-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Iparos utca 56.
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
6.Fpk.13-08-001751/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LT-106 Kereskedelmi és Szolgál-
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tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2030 Érd,
Körmöci u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 06 029733; adószá-
ma: 24626880-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LT-106 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001636/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ADMIRÁLIS 99 Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2376 Hernád,
Fõ utca 104.; cégjegyzékszáma: 13 06 034095; adószáma:
20350170-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001591/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZÜCS Takarító, Szolgáltató Be-
téti Társaság (2209 Péteri, Kölcsey utca 4.; cégjegyzék-
száma: 13 06 037788; adószáma: 20731906-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001255/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEMOX-2000 Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2094 Nagyková-
csi, Grecse u. 10.; cégjegyzékszáma: 13 06 039220; adó-

száma: 20685692-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
DEMO Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1193 Budapest, Vécsey u. 10. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000371/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Béta-M Szolgáltató Betéti Tár-
saság (2013 Pomáz, Bem József utca 11.; cégjegyzék-
száma: 13 06 041346; adószáma: 21046289-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001668/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Novéptrans Építõipari, Kereske-
delmi Betéti Társaság (2225 Üllõ, Vasvári Pál u. 10.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 044873; adószáma: 21397688-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002234/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Huri-kán Építõipari és Település-
tisztasági Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Sziget-
vári utca 62.; cégjegyzékszáma: 13 06 047396; adószáma:

8652 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



21543092-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
2461 Tárnok, Hattyú u. 042/23. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001409/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DIFENSIV SECURITY Szolgáltató
Betéti Társaság (2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 17.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 049358; adószáma: 21826098-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001263/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DOBROSI & Társa Termelõ, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2760 Nagy-
káta, Kázmér u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 049791;
adószáma: 21850233-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000215/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEGÕRZÉS Gödöllõ Va-
gyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2100
Gödöllõ, Kossuth utca 41. I. em. 6.; cégjegyzékszáma:
13 06 052452; adószáma: 21977723-2-13) adós felszámo-
lását 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
2.Fpk.13-08-001621/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAFE RANGE Szolgáltató és Ta-
nácsadó Betéti Társaság (2220 Vecsés, Róder Imre
u. 24.; cégjegyzékszáma: 13 06 055908; adószáma:
21520273-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001227/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TALPI 2006 Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (2200 Monor, Tamási Áron
utca 16.; cégjegyzékszáma: 13 06 056408; adószáma:
22258500-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001616/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Puszta 1996. Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000
Szentendre, Sztaravodai út 14.; cégjegyzékszáma:
13 09 072682; adószáma: 12155619-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2345 Apaj, Hajós major
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001266/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ASZTALOS és TÁRSA” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2092 Budakeszi, Hunor u. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 077610; adószáma: 10952489-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PETÕ és TÁRSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
„PETÕ és TÁRSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
„PETÕ ÉS TÁRSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Podmaniczky u. 59.
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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001082/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KISS GENERAL BUILD and
TRADE Építõipari Villamossági és Ingatlan hasznosító
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2094 Nagykovácsi, Harcsa u. 5.; cégjegyzékszáma:
13 09 086834; adószáma: 12575048-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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
8.Fpk.13-08-001318/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZISZI-IMPEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Fogoly utca 30.; cégjegyzékszáma: 13 09 088262; adószá-
ma: 12666078-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZISZI Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
FOSFA Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán st. 28. 4. em. 16.
2030 Érd, Budai út 11.
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
6.Fpk.13-08-001447/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZEM-TEC Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (2225 Üllõ, Erdõsor utca 25.; cégjegyzékszáma:
13 09 089127; adószáma: 12718924-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZEM-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Fióktelepe(i):
2700 Cegléd, Pesti út 67/B
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 Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-000058/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GARANG Építõipari és Szolgál-

8654 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112 Veresegyház,
Anonymus u. 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 093814; adó-
száma: 12989726-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SABER 94 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Gyula utca 66.
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.13-08-000521/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STEREO-BAU Építõipari és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Darukezelõ u. 3.; cégjegyzékszáma:
13 09 093915; adószáma: 12995185-2-13) adós felszámo-
lását 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 Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001258/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZEKIPRESS Nyomdaipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllõ, Csalogány
u. 2/A; cégjegyzékszáma: 13 09 094617; adószáma:
12190191-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
dagadtmad’art Reklámgrafikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1068 Budapest, Szondi utca 93.
1158 Budapest, Õrjárat u. 61.
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
1.Fpk.13-07-000415/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZOLA-BAU TRANS Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2040 Budaörs, Petõfi Sándor utca 33.; cégjegyzék-
száma: 13 09 095045; adószáma: 13057916-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KACHICHIAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001578/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Betafesch Távközlés Távközlési,
Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (2440 Százhalombatta, Erbe
telep 37.; cégjegyzékszáma: 13 09 095094; adószáma:
13061490-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
„BETAFES” Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-

FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000619/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAU-GAME Építõipari, Játék-
gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2151 Fót, Pf. 102, hrsz 0203/2.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 096267; adószáma: 12874536-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001685/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Intrex-Bau Építõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2251 Tápiószecsõ,
Alkotmány u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 098084; adó-
száma: 13229568-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2242 Sülysáp, Hunyadi utca 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001844/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AIRPORT HOTEL Szálláshely
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2212 Csév-
haraszt, Zrínyi u. 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 099723;
adószáma: 13314190-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000691/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GA-ZSO TRADE Fuvarozási és
Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2233
Ecser, Szegfû u. 37.; cégjegyzékszáma: 13 09 100316;
adószáma: 12880328-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001256/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BEFANA-CENTER Építõipari,
Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2092 Budakeszi, Szél u. 53.; cégjegyzékszáma:
13 09 100684; adószáma: 13364085-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2461 Tárnok, Rákóczi út 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001587/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GATO BLANCO 2004 Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2100 Gödöllõ, Dózsa György út 24.; cégjegyzékszáma:
13 09 100992; adószáma: 13378507-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001275/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B+B Eurospeed Fuvarozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2049 Diósd, Tétényi út 22.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 101203; adószáma: 13390071-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2051 Biatorbágy M1-es autóút 13-as km, Puskás-tanya

8656 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001357/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WRESTLING SPORT 2004 Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (2614 Penc, Menyecske-
hegyi utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 101207; adószáma:
13390167-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
1054 Budapest, Garibaldi utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001133/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÖRWELL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbá-
lint, Hegyalja u. 56.; cégjegyzékszáma: 13 09 101651; adó-
száma: 10767300-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
4060 Balmazújváros, 01960/3. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001654/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BERCEL-KARTON Építõ, Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2737 Ceg-
lédbercel, Cserõi út 60.; cégjegyzékszáma: 13 09 102522;

adószáma: 13453745-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Telephelye(i):
2737 Ceglédbercel, Cserõi út 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001330/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIOLALMA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750
Nagykõrös, Kölcsey utca 13.; cégjegyzékszáma:
13 09 103067; adószáma: 13479622-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001561/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DESTRUITE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2111
Szada, Székely Bertalan út 61/B; cégjegyzékszáma:
13 09 104770; adószáma: 13565994-2-13) adós felszámo-
lását 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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000936/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEXAS Fuvarozási, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700
Cegléd, Nagykátai út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 105467;
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adószáma: 13598114-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Telephelye(i):
2700 Cegléd, Nagykátai út 2.
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
1.Fpk.13-08-000082/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DENIQUE Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2220 Vecsés, Hold u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 107388; adószáma: 12866869-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001570/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) H és E SECURITY 2006 Vagyon-
védelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2251 Tápió-
szecsõ, Ipar utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 107587; adó-
száma: 13702056-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2768 Újszilvás, Béke u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000606/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MALAB INFORMATIKAI Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2040
Budaörs, Ady Endre utca 43., fióktelepe: 1214 Budapest,

II. Rákóczi Ferenc utca 289–295.; cégjegyzékszáma:
13 09 108151; adószáma: 13315160-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001260/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AUTO FLESS Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2351 Alsónémedi, Toldi
Miklós utca 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 110019; adó-
száma: 13821036-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
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
2.Fpk.13-08-001361/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) J+J PROFIT PLUSZ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2364 Ócsa, Alsópakony
puszta; cégjegyzékszáma: 13 09 110499; adószáma:
13842358-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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 Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000289/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PARÁZS STÚDIÓ Csempe-Kan-
dalló Manufaktúra Betéti Társaság (7400 Kaposvár,
Honvéd utca 23.; cégjegyzékszáma: 14 06 307621; adó-
száma: 22187987-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000273/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BUDALAKK Üdülõház Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8623 Balatonföldvár, Petõfi S.
u. 11.; cégjegyzékszáma: 14 09 300705; adószáma:
10530436-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1044 Budapest, Dunasor 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Agráripari

és Kereskedelmi Kft., CERES Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5., cégjegy-
zékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000410/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „BIGX” Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7514 Tarany, Zrínyi Miklós
utca 49.; cégjegyzékszáma: 14 09 300890; adószáma:
11227601-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7500 Nagyatád, Honvéd u. 78.
7500 Nagyatád, Csokonai u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 8.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000444/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) KIRÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7521 Kaposmérõ, Vö-

rösmarty u. 11.; cégjegyzékszáma: 14 09 302961; adó-
száma: 11485528-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000390/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BARANTO Mezõgazdasági
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8718 Tapsony, Kossuth
L. utca 31.; cégjegyzékszáma: 14 09 305362; adószáma:
13019826-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001312/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KORA-COMPANY Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Attila u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 088559; adószáma:
21035148-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001380/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LOGINOVA KBR. Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088834; adószáma:
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21070383-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001253/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EVA-K-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089281; adószáma:
21154032-2-15) 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
8.Fpk.15-08-001252/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PLADOGA-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Kert köz 9. 3. em. 15.; cégjegyzékszáma:
15 06 089423; adószáma: 21176276-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001260/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Ario-21N Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089542; adószáma:
21186677-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001254/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZURA-TRADE-KER Keres-
kedelmi Betéti Társaság [4400 Nyíregyháza (30. sz. üz-
let], Tokaji u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 090086; adó-
száma: 21428322-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4. 12. ép.

4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4. 17. ép.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001356/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JUPITER-M NETWORK Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin utca 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 090358; adó-
száma: 21454435-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):

JUPITER-M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

Elõzõ székhelye(i):

4600 Kisvárda, Litki u. 18.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001343/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LUCSKIN Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090368; adószáma:
21454569-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001255/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AKBARSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090572; adószáma:
21481408-2-15) 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.15-08-001134/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAVRIA Termelõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szé-
chenyi u. 2. 2. em. 204.; cégjegyzékszáma: 15 06 090656;
adószáma: 21492855-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„GERMES MS” Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001309/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARONY-COM-TRADE Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyír-
egyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090768; adószáma: 21499601-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIVNA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001317/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANLEN-CSIBIS Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Sport u. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 091365; adószáma:
21569467-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001311/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZLADI-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Fazekas J. tér 5. 5. em. 41.; cégjegyzékszáma:
15 06 091758; adószáma: 21800094-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001382/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PIIT-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fonó
u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 091760; adószáma:
21800111-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós út 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 2.
B ép. 1. em. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001308/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VALYSHA-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Északi krt. 25. 2. em. 10.; cégjegyzékszáma:
15 06 091774; adószáma: 21800881-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001136/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CBK-2003 DON Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092023; adószáma:
21819494-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001092/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ABAB-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Ószõlõ u. 118. A ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 092191;
adószáma: 21848452-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

AZAJ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

Elõzõ székhelye(i):

4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 20. 1. em. 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001318/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MIRZAKU-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Z Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Északi krt. 12. IV. em. 16.; cégjegyzékszáma:
15 06 092346; adószáma: 21877582-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001357/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZAITA-21 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 092512; adószáma: 21906310-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001344/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KAMO-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady E.
út 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 092963; adószáma:
21971325-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001414/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ADIBAU-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Csa-
lád u. 49. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 093265; adó-
száma: 22119230-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001368/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POL SZVIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093404; adószáma:
22141631-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Árpád út 57.
1. em. 2., Budapest, Árpád út 57–59. I/8., cégjegyzék-
száma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900
Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001352/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADEUX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Lukács Ö. u. 32.; cégjegyzékszáma:
15 09 068888; adószáma: 13190369-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

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
1.Fpk.15-08-001335/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Simai és Társa Termelõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4334 Hodász, Árpád u. 9.; cégjegyzékszáma:
15 09 068988; adószáma: 13219033-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001008/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÉK-BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4515 Kék, Rákóczi
u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 09 069220; adószáma:

2008/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8663



13273488-2-15) 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
23.Fpk.15-08-001202/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) King A-Z Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4492
Dombrád, Hajnal út 16.; cégjegyzékszáma: 15 09 071122;
adószáma: 13212847-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Ûllõi út 53. B ép. fszt. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000491/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FRESH-SMACK Mezõgazdasági
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4761
Porcsalma, Szabadság tér 22.; cégjegyzékszáma:
15 09 071365; adószáma: 13920441-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000426/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Lovas és Társa Ipari, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4461 Nyírtelek, Bedõbokor 49.; cégjegyzékszáma:
15 09 071391; adószáma: 11582876-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

3535 Miskolc, Székely u. 15/1.

3525 Miskolc, Árok u. 12.

3535 Miskolc, Székely u. 15/1.

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.15-08-000871/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÓV-MÁK Vagyonvédelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4535 Nyíribrony,
Felszabadulás u. 49.; cégjegyzékszáma: 15 09 071845; adó-
száma: 14046270-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001998/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M-ÉP 2003 Erõsáramú Léte-
sítményszerelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
(4642 Tornyospálca, Honvéd u. 31.; elõzõ székhelye:
2030 Érd, Ezerjó u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 072763;
adószáma: 13132680-2-15) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000311/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MOHA Élelmiszer Kiskereskedelmi
és Vendéglátó Betéti Társaság (5000 Szolnok, Kossuth
L. u. 3. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 16 06 002178; adó-
száma: 26016342-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Thököly u. 35. III/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000553/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FÖLDVÁR-CONTROLL
Könyvviteli és Tanácsadó Betéti Társaság (5435 Mart-
fû, Munkácsy út 15.; cégjegyzékszáma: 16 06 006302;
adószáma: 20267210-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5430 Tiszaföldvár, Mártírok u. 20.
5430 Tiszaföldvár, Malom út 15.
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.16-08-000447/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JE-KA 2001 Gépitûzõ és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (5071 Besenyszög, Attila u. 21.;
cégjegyzékszáma: 16 06 008057; adószáma:
21183485-2-16) 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.16-08-000453/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÚR-TREND Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5420 Túrkeve, Dr. Balogh J.
u. 35.; cégjegyzékszáma: 16 06 009160; adószáma:
21931453-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000544/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Galéria Antikvárium Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5234 Tiszaroff, Temesvári u. 28.; cégjegyzékszáma:
16 06 009324; adószáma: 21998478-1-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Galéria Antikvárium Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Sütõ út 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000513/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „EGAL-BAU” Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5400 Mezõtúr, Korsós u. 30.; cégjegyzékszáma:
16 06 009371; adószáma: 22113674-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„EGAL-BAU” Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Szabadság tér 24. fszt. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000443/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BÓNUSZ 3000 Kereskedelmi Be-
téti Társaság (5000 Szolnok, Málna utca 28.; cégjegyzék-
száma: 16 06 009649; adószáma: 22212876-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000515/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KARTEL OIL Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5126 Jászfényszaru, Árpád u. 56.; cégjegyzékszáma:
16 06 009695; adószáma: 21952696-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KARTEL OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1158 Budapest, Apolló u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000365/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Industrial Coating Trade Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Sóház u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 004525; adószáma: 11502207-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Rákóczi u. 60. I/1.
5000 Szolnok, Ady E. u. 2. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 05 09 005543.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000479/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GYUSÓ-LAKI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túr-
keve, Vass u. 21.; cégjegyzékszáma: 16 09 008249; adó-
száma: 13464680-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000335/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SÓHÁZ-KERT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szol-
nok, Sóház u. 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 008261; adó-
száma: 13470898-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1024 Budapest, Keleti Károly utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000222/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KALMÁR-BAU Kereske-
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delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
Vésõ u. 2/A; cégjegyzékszáma: 16 09 009309; adószáma:
12993853-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
K-TECH Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BEST 2007 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Áruház tér 2. 3. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000119/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „HETÉNYI” Felvásárlási, Be-
szerzõ, Feldolgozó, Raktározó, Értékesítõ és Szolgál-
tató Szövetkezet „végelszámolás alatt” (7251 Kapos-
pula, Rákóczi u. 90.; cégjegyzékszáma: 17 02 001214;
adószáma: 11968401-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HETÉNYI” Felvásárlási, Beszerzõ, Feldolgozó, Rak-

tározó, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000312/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kutasi–Kasza Mezõgazdasági
Termelõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7056
Szedres, Templom u. 3.; cégjegyzékszáma: 17 06 001758;
adószáma: 26443777-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kutasi–Kasza Mezõgazdasági Termelõ Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000141/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GASZTROBOX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7030 Paks, Kossuth Lajos
utca 11.; cégjegyzékszáma: 17 06 005717; adószáma:
21572885-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000248/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) J és Társa 2006. Fémszerke-
zet-gyártó és Építõipari Betéti Társaság (7144 Decs,
Garay u. 14.; cégjegyzékszáma: 17 06 006443; adószáma:
22306452-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000189/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLEMM-GÉPIMPEX Gépsze-
relõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7130 Tolna, Széchenyi utca 52.; cégjegyzék-
száma: 17 09 005684; adószáma: 13771199-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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Nem bejegyzett székhelye(i):
6500 Baja, Remete utca 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000178/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RAJNA MÛVEK Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7200 Dombóvár, Árpád
utca 3. B ép. 4. em. 13.; cégjegyzékszáma: 17 09 006094;
adószáma: 10475430-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RAJNA MÛVEK Gépjármûjavító Szolgáltató és Keres-

kedelmi Kft.
RAJNA MÛVEK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécs Tolbuchin u. 68.
7631 Pécs, Kemény Zs. u. 119.
7632 Pécs, Nagy Imre utca 29. IV. em. 16.
7400 Kaposvár, Gróf Aponyi köz 9.
1238 Budapest XXIII. kerület, Völgyhajó utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000484/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SURUKA Kereskedelmi Köz-
kereseti Társaság (8592 Pápa-Kéttornyúlak, Váczi M.
utca 5.; cégjegyzékszáma: 19 03 500308; adószáma:
20317229-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000487/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IMIZA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8237 Ti-
hany, Kossuth u. 101.; cégjegyzékszáma: 19 06 503287;
adószáma: 27261466-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IMIZA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000328/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MANO-TOP Papírnagykereske-
delmi Betéti Társaság (8500 Pápa, Toldi utca 4.; cégjegy-
zékszáma: 19 06 504773; adószáma: 20265249-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000504/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MESTER-BAU-EURO Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (8100 Várpalota, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 506780; adószáma: 21424902-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MESTER-BAU-EURO Építõipari Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Muskotály u. 18.

8668 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/48. szám



A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma:
01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000402/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „KOVOIL” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8220 Balatonalmádi, Ko-
dály Z. utca 27.; cégjegyzékszáma: 19 06 507563; adószá-
ma: 21905979-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8175 Balatonfûzfõ, Papkeszi u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000396/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Horváth és Társa Szolgáltató Be-
téti Társaság (8192 Hajmáskér, Széchenyi utca 16.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 507568; adószáma: 21908240-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzék-
száma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000351/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „PATROL 2000” Vagyonvédel-
mi, Biztonságtechnikai Szolgáltató Betéti Társaság
(8200 Veszprém, Házgyári út 1.; cégjegyzékszáma:
19 06 507863; adószáma: 22103723-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000506/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SALLAI és Társa Vendéglátó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (8181 Berhida, Lakat út 16.; cégjegyzék-
száma: 19 06 508091; adószáma: 22184908-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SALLAI és Társa Vendéglátó, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,

1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma:
01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000482/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZUPER-MARIN Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/K; cég-
jegyzékszáma: 19 09 501226; adószáma: 11325527-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZUPER-MARIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000313/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SÉD-TV” Kereskedelmi és Kul-
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turális Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8200 Veszprém, Orgona utca 3.; cégjegyzékszáma:
19 09 502221; adószáma: 11335203-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 3.
8200 Veszprém, Zrínyi u. 5/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,

1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000485/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BODYCARE Kozmetikai Gyártó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Juhar u. 8.; cégjegyzékszáma: 19 09 503919;
adószáma: 11529288-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NORIT Kozmetikai (Közép-Európa) Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
NORIT Kozmetikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi

és Befektetési Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery
u. 53., cégjegyzékszáma: 01 09 269376.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000198/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Növényházépítõ, Forgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8418 Bakonyosz-
lop, Békefi u. 27.; cégjegyzékszáma: 19 09 508541; adó-
száma: 12840463-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
K & K SOLIDUS Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Batthyány utca 11. 2. em.
6000 Kecskemét, Dellõ u. 4. 2. em. 4.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020453/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PSCHER Épületgépészeti és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8863 Molnári, Petõfi u. 95.; cégjegy-
zékszáma: 20 06 037387; adószáma: 21422096-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020428/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Grill-Kuckó Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8380 Hévíz, Kölcsey u. 4.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 038727; adószáma: 22251864-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020357/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Business-Bau” Építõipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (8341 Szalapa,
Fõ út 60.; cégjegyzékszáma: 20 06 039047; adószáma:
22365589-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020431/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Billege és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Toldi u. 12.; cégjegyzékszáma: 20 09 062106;
adószáma: 11351056-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„COMPATIBIL” Számítástechnikai és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 21. fszt. 1.
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020436/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SEE-DENTAL” Gyógyító Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8313 Balatongyörök, Bece
hegy, Panoráma u. 25.; cégjegyzékszáma: 20 09 063137;
adószáma: 11359322-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020334/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Adómentõ ’97 Auditáló és Köny-
velõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 21.; cégjegyzékszáma: 20 09 063398; adószáma:
11531478-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Nice Garden Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 4.
8800 Nagykanizsa, Alsótemetõ u. 14.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3780 Edelény, Szentpéteri út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020277/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „PANNONIA” Irodaház Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Sugár
u. 4.; cégjegyzékszáma: 20 09 064754; adószáma:
12555143-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
KANIZSA CENTRÁL Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020259/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Zalaegerszegi Jégcsarnok Fej-
lesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Fáy András utca 4. B lház. 1.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 065943; adószáma: 13094342-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020351/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) ZALAZOL-BAU Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Virágzó mezõ
u. 61.; cégjegyzékszáma: 20 09 066349; adószáma:
13290397-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020479/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Baby Team” Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8865 Tótszentmárton, Fel-
szabadulás u. 60.; cégjegyzékszáma: 20 09 066947; adó-
száma: 13560212-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-
ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020452/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KERE-MIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8960 Lenti,
Kápolnai út 69.; cégjegyzékszáma: 20 09 067099; adószá-
ma: 13632991-2-20) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020475/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SALAMON Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság

(8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 11/6.; cégjegyzékszáma:
20 09 067169; adószáma: 13677143-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Alsó-Szabadhegyi u. 87.
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 6. A ép., 2293/A/1. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020444/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEGIOSTAR Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Vendéglátó-ipari Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8391 Sármellék, Barátság-ltp. 37. 3. em. 13.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 068341; adószáma: 10576373-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STAR Biztonsági, Vagyonvédelmi és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Hûvösvölgyi út 21–23.
1212 Budapest, Széchenyi u. 25.
1091 Budapest, Üllõi út 133–135.
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3. 1. em. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1052 Budapest, Deák F. tér 3. I/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Ma-

nager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a ,,KISKUN-KONZERV” Élelmi-
szeripari, Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [20 09 067500];
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 4. II. 5.; adószáma:
[11370053-2-20]) a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
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20-07-020269/2. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján, elsõsorban egyben kívánja értékesíteni az adós gaz-
dálkodó szervezet tulajdonát képezõ – leltár szerinti –
alábbi vagyontárgyakat:

1. Gépek, eszközök, berendezések:
a vagyontárgyak részletes leírását és a pályázattal kap-

csolatos további információkat az írásos dokumentáció
tartalmazza.

A fenti vagyonelemek irányára: 30 000 000 Ft + áfa
(harmincmillió forint + áfa).

2. Értékesíteni kívánja továbbá az adós gazdálkodó
szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:

a Csengele, külterület 081/32. hrsz. alatt felvett, 1 ha
5495 m2 alapterületû, kivett mûvelési ág megjelölésû in-
gatlant felépítménnyel együtt.

Az ingatlan (földterület és felépítmény) irányára:
100 000 000 Ft + áfa (egyszázmillió forint + áfa).

Együttesen: 130 000 000 Ft + áfa (egyszázharmincmil-
lió forint + áfa).

Az 1. és 2. pontban megjelölt vagyontárgyak részletes
leírását és a pályázattal kapcsolatos további információkat
tartalmazó írásos dokumentáció a VECTIGALIS Zrt. zala-
egerszegi irodájában (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.)
megtekinthetõ, ugyanitt megvásárolható 300 000 Ft + áfa
ellenében.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktele-
pére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér ,,KIS-
KUN-KONZERV Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megje-
löléssel, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton el-
juttatni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: magánszemély ajánlat-
tevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének igazolását, továbbá igazolást arról, hogy az értéke-
sítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta. Vállalko-
zás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ
tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének igazolását, továbbá igazolást arról, hogy az értéke-
sítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 20.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 247-2666-os telefonszámon kérhetõ.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül, a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

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.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv.
49/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, melynek felté-
teleit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; székhelye:
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109.) mint a MÖBIUS
PRINT Bt. „f. a.” (Cg.: [15 06 087901]; székhelye: 4400
Nyíregyháza, Eperjes u. 8.) bíróság által 6. Fpk.
15–05–000385. számon kijelölt felszámolója

pályázatot

ír ki az alábbi eszközre:
DOMINANT 124 típusú 1985. gyártási évû nyomda-

gép.
A berendezés elhanyagolt, bontott, üzemen kívüli álla-

potú, a kopó, forgó alkatrészeknél rendellenes kopás,
rendellenes hézag van, a fogaskerekek kopottak, szennye-
zettek.

Irányár: 280 000 Ft.
Bánatpénz: a megpályázott eszköz irányárának 10%-a,

melyet a MÖBIUS PRINT Bt. „f. a.” pénztárába kell befi-
zetni.

Befizetés helye: MININVEST Zrt., 4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 5. I. 109.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. december 5. 12 óra.

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 9–12 óráig.

Helye: Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109. (feladó meg-
jelölése nélkül).

Belsõ boríték felirata: ,,Pályázat MÖBIUS PRINT Bt.”
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További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztostól.
Tel.: 06 (42) 401-876.

Pályázatbontás: közjegyzõnél.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontása-

kor gyakorolhatják.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot nem megfe-

lelõ ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa, a bá-
natpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett.

A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi út 51.) mint a Rákoskeresztúri
Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
[01 02 051723]; 1173 Budapest, Egészségház u. 24.) a Fõ-
városi Bíróság 6. Fpk. 452/1993/8. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

pályázat

útján értékesíti az adós szövetkezet tulajdonát képezõ
alábbi lakásingatlant:

A lakás tehermentes panellakás.
Budapest XVII., Pesti út 81. fszt. 3.
Hrsz.: 121127/39/A/152.
A lakás 3 szoba, alapterülete: 74 m2.
Értékesítési irányár: 12 100 000 Ft.
A lakás megtekintett állapotban, beköltözhetõen kerül

értékesítésre.
A pályázatokat tértivevényes levélben, vagy közvetle-

nül a felszámoló szervezetnél (SERATUS Vagyonérté-
kelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.) lehet benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: ,,Rákoskeresztúri Lakásszö-
vetkezet f. a. Lakásértékesítési Pályázat”.

A pályázatok beérkezési határideje:

2008. december 10.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– a benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pá-

lyázó nevét, címét, az ajánlati árat, a fizetés módját és fel-
tételeit,

– a pályázó köteles továbbá az irányár 10%-át befizetni
vagy átutalni az adós szövetkezet 11717009-20016935
számú számlájára. A befizetés, illetve átutalás igazolását a
pályázathoz mellékelni kell.

Az eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen
pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok ér-
tékelését követõen 8 munkanapon belül kamatmentesen
viszautalja vagy visszafizeti a befizetõnek.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot –
megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A pályázatról további egyéb információt a felszámoló-
tól, vagy megbízottjaitól lehetséges kérni a 219-5118-as
vagy a 06 (30) 311-5719-es, illetve a 06 (30) 231-5022-es
telefonszámokon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhelye:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378) a Q.Decorstudio Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 067993]; székhelye: 8900
Zalaegerszeg, Ady u. 4.; adószáma: [12790746-2-20])
a Zala Megyei Bíróság 3. Fpk. 20-07-020420/2. számú
jogerõs végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:

Volkswagen gyártmányú, Golf Trendline típusú, benzin
hajtóanyagú, 2004. évjáratú, 1595 cm3 hengerûrtartalmú
személygépkocsit.

A gépjármû nem rendelkezik érvényes mûszaki vizs-
gával.

Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Általá-
nos Vállalkozási Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.
szám alatti fióktelepére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235
címekre, ,,Q.Decorstudio Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT”
megjelöléssel, zárt borítékban személyesen vagy postai
úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély aján-
lattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár
fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság aján-
lattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítá-
sára alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási
címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési
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feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vál-
lalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 20.) számítot 15. nap 12 óra.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 247-2666, valamint Németh Józseftõl a 06 (30)
927-3526-os telefonszámon kérhetõ.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül, a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet az adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl felszámoló az
érdekelteket írásban értesíti.

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.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint a Pannon Baromfifeldolgozó és Érté-
kesítõ Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [11 09 012302];
2943 Bábolna, Mészáros út 891/2.; felszámolóbiztos:
Varjú Attila) felszámolója

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: 250 000 000 Ft.
A Bábolna, Mészáros út 891/2. sz. alatti korábban bérelt

ingatlanban található beépített berendezések.
Irányár: 15 000 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A meghirdetett ingatlanok és ingóságok az áfa-tv.

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-
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 felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.

A felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,PAN-
NON BAROMFI PÁLYÁZAT” jeligével a felszámoló-
biztos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkársá-
gán kell benyújtani, melynek határideje:

2008. december 5. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
december 15. hétfõ 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
kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ te-
lefonszámon: Varjú Attila, 06 (76) 486-606, 06 (30)
250-1168.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a MÓRI
CÍVIS Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. „f. a.” (Cg.:
[07 14 000031]; székhelye: 8060 Mór, Kodály Z. u. 19.)
adós gazdálkodó szervezetnek, a Fejér Megyei Bíróság 7.
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Fpk. 07-08-000064/5. számú végzésével kijelölt felszá-
molója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ:

– 1 db Deutz Fahr Agroplus 85DT típusú traktor, frsz.:
YIN-829, típus: DZ AD,

– 2 db pronar T653/2 típusú kettõ tengelyes pótkocsi
(hasznos teherbírás 6000 kg, gyártási év: 2005),

– 1 db Vogel típusú Farmer 3S-L950 jelzésû, 3-as eke,
gyártási év: 2003,

– 1 db Lerda Sarmenti típusú bálázó, T1100L,
– 1 db Metalwolf KVTB típusú, 3 méteres középtárcsa,

gyári szám: 2545/2005,
– 1 db Orsta típusú burgonyakombájn, típus: E682,

gyártási év: 1989,
– 1 db Ferro-Flex 3F-100 típusú homlokrakodó. Teher-

bírás: 1700 kg, gyártási év: 2005,
– 2 db burgonyaültetõ.
Az ingókat a felszámoló kizárólag egyben értékesíti.
Irányár: nettó 8 800 000 Ft (nyolcmillió-nyolcszázezer

forint).
– Mór 065/A. hrsz. alatt felvett, 280 m2-es gazdasági

épület megnevezésû felépítmény.
– Mór 065/B. hrsz. alatt felvett 30 m2-es gazdasági épü-

let megnevezésû felépítmény.
Az ingatlanokat a felszámoló kizárólag egyben érté-

kesíti.
Irányár: nettó 28 000 000 Ft (nettó huszonnyolcmillió

forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár ,,MÓRI CÍVIS Kht. f. a. vételi ajánlat” megjelölés-
sel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton
eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós tár-
saság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12080607-
00126242-00100000 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltün-
tetni: MÓRI CÍVIS Kht. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Csapó Gábor felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1647, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon

kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyontár-
gyak leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szerve-
zet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és
10 000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 20.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül, a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgya-
lást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befi-
zetendõ bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlat-
tevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül,
ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem na-
gyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirde-
tésre került vagyontárgyak megtekintésére a felszámoló-
val elõre egyeztetett idõpontban kerülhet sor.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a ELCO-
DÉL-MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 069514]; székhelye: 7630
Pécs, Zsolnay Vilmos u. 46.; adószáma: [13305752-2-02])
a Baranya Megyei Bíróság 3. Fpk. 02-08-000190. számú
végzésével kijelölt felszámolója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság tulajdonát ké-
pezõ ingóságokat:

– Samsung mobiltelefon,
– 3×9 fokos létra,
– Delonghi kávéfõzõ,
– Fujitsu Amilo notebook.
A felszámoló az ingóságokat kizárólag egyben kívánja

értékesíteni.
Irányár: 70 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. 7621
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Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár ,,ELCO-DÉL-MAGYARORSZÁG Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személye-
sen, vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele 10 000 Ft bánat-
pénzként történõ befizetése a felszámoló Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-00370600-00100009
számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.
(A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: ELCO-DÉL-
MAGYARORSZÁG Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogo-
sult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a
megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltétele-
ket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.

A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az adásvételi
szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, átutalással
kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 20.) 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 benyújtási határidõt követõ 30 napon belül, a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pá-
lyázatok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési ver-
senytárgyalást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályai-
ról és a befizetendõ bánatpénz összegérõl a felszámoló az
ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak
minõsül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál
nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirde-
tésre került vagyontárgyak megtekintésére a felszámoló-
val elõre egyeztetett idõpontban kerülhet sor.

További információ dr. Horváth Szilárd felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es
telefonszámokon kapható.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a MEBONA
Bõripari Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 004703]; székhelye:

7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) a Tolna Megyei
Bíróság 4. Fpk. 17-08-000287/6. számú végzésével kije-
lölt felszámolója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ:

– cipõipari technológiai gépek és berendezések (részle-
tezésük a tenderfüzetben).

Irányár: nettó 120 000 000 Ft (százhúszmillió forint).
– Ford Galaxy 2.3 típusú HIW-732 frsz.-ú személygép-

kocsi (gyártási év: 1999, benzin, szállítható személyek
száma: 7 fõ, részletezése a tenderfüzetben).

Irányár: nettó 1 800 000 Ft (egymillió-nyolcszázezer fo-
rint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár ,,MEBONA Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel,
kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton el-
juttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele a bruttó irányár
10%-ának megfelelõ összeg bánatpénzként történõ be-
fizetése felszámoló Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12072507-00370600-00100009 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek
igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban
kérjük feltüntetni: MEBONA 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 dr. Horváth Szilárd felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es
telefonszámokon kapható. A részletes pályázati feltétele-
ket és a vagyontárgyak leírását tartalmazó feltételfüzet a
felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megte-
kinthetõ és 10 000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 20.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül, a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgya-
lást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól az aján-
lattevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõ-
sül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem
nagyobb.
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Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[18 09 000366]; 9700 Szombathely, Engels u. 34.) mint
az ADAcast Könnyûfémöntöde Kft. „f. a.” (Cg.:
[18 09 107760]; székhelye: 9700 Szombathely, Semmel-
weis u. 2. I. em. 19.; telephely: 3032 Apc, Vasút u. 1.) Vas
Megyei Bíróság 5. Fpk. 18-08-000132/5. számú végzésé-
ben kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet vagyonát.
Az értékesítendõ vagyontömeg:
a) Zagyvaszántó 07/9. hrsz. alatti ingatlan, 11224 m2

alapterületû „ipari terület” besorolású terület.
Irányár: 60 000 000 Ft.
b) A termelés folytatásához szükséges eszközök
– 1694 tétel.
Irányár: 2 100 000 000 Ft (kettõmilliárd-egyszázmil-

lió forint).
Ajánlat tehetõ az eszközcsoport egészére, azon belül a

külön (vastagított dõlt betûkkel) jelölt gépek esetében
egyedileg is kérjük az ajánlott ár meghatározását.

Az ajánlattevõnek vállalnia kell a csoportba tartozó gé-
pek alkatrészeinek, a gyártó és segédanyagok készletének
megvásárlását.

c) A termelés folytatásához nem feltétlen szükséges
eszközök

– 255 tétel.
Irányár összesen: 167 000 000 Ft (egyszázhatvanhét-

millió forint).
Ajánlat tehetõ az egyes eszközökre külön-külön vagy

eszközök tetszõlegesen kialakított csoportjára.
A felsorolt irányárak a külön felszámítandó általános

forgalmi adót nem tartalmazzák.
A pályázaton való részvétel feltétele az a) és c) csoport

esetében az irányár 10%-ának, a b) csoport estében az
irányár 5%-ának mint bánatpénznek a befizetése – legké-
sõbb a pályázat benyújtásának napjáig – a felszámolás

alatt álló szervezet 12094507-01046557-00100005 számú
bankszámlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vagy vállalko-
zói igazolvány másolatát), a megvásárolni szándékozott
vagyonelem pontos megnevezését, a bánatpénz befizeté-
sének igazolását, a megajánlott vételár összegét, a vételár
megfizetésének pályázó által vállalt határidejét.

A pályázónak nyilatkoznia kell a jelen hirdetményben,
valamint a részletes kiírást tartalmazó tájékoztató füzetben
foglalt pályázati feltételek vállalásáról.

A pályázati kiírás a felszámoló székhelyén valamint a
www.apport.hu honlapon megtekinthetõ. A b) csoportra
tett ajánlat feltétele a részletes pályázati feltételeket tartal-
mazó tájékoztató füzet – mely tételesen tartalmazza az esz-
közök felsorolását is – megvásárlása 50 000 Ft + áfa
összegben.

A vételár megfizetésénél hitelezõi igény beszámítására
nincs lehetõség.

A pályázatok benyújtási határideje:

2008. december 14. nap 12 óráig

kell postai úton vagy a felszámoló székhelyén, zárt borí-
tékban benyújtani. A zárt borítékra kérjük ráírni: „ADA-
cast Kft. f. a. 11/2008. ajánlat, pályázat”.

A pályázatok bontása a benyújtási határidõt követõen
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a csõdtörvény
49/A. §-ának (4) bekezdésének értelmében a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
hatja, és új pályázatot írhat ki.

Egyéb, a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfele-
lõen benyújtott pályázat esetében azt érvénytelennek nyil-
váníthatja.

A felszámoló értesíti az arra jogosultakat, hogy elõvá-
sárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül
élhetnek.

A pályázatban felsorolt eszközök megtekintése elõzetes
egyeztetés alapján biztosított. Az értékesített vagyontár-
gyakkal kapcsolatosan érdeklõdni lehet a felszámoló
APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft. székhelyén Pothárn
Miklósné felszámolóbiztostól [9700 Szombathely, Engels
u. 34., telefon/fax: 06 (94) 508-219, 06 (94) 316-750,
e-mail: apport@t-online.hu].

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (Cg.: [01 09 729062]; 1121 Budapest, Gyepsor
u. 1.) mint a SZABOLCS-NYÚL Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 066880]; 4600 Kis-
várda, Tompos u. 32.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Tán-
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csics M. út 1.) felszámolója, Megay Róbert Péter felszá-
molóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
1. A természetben Karcsa, Biharom tanyán található

096/1. hrsz.-ú 28 260 m2 kivett állattartó épület és udvar
megnevezésû, 096/2. hrsz.-ú 1831 m2 kivett saját haszná-
latú út megnevezésû, 096/4. hrsz.-ú 40 083 m2 kivett állat-
tartó épület és udvar megnevezésû, 096/5. hrsz.-ú
11 448 m2 kivett állattartó épület és udvar megnevezésû,
096/6. hrsz.-ú 47 677 m2 kivett állattartó épület és udvar
megnevezésû egységes területet képezõ külterületi ingat-
lanok egyben történõ értékesítésre nettó 165 700 000 Ft
irányáron.

2. A természetben Vásárosnamény Tisza-part, Berek
sétányon található 4424/6. hrsz.-ú 114 m2 kivett üdülõépü-
let megnevezésû belterületi ingatlan nettó 5 000 000 Ft
irányáron.

3. A természetben Vásárosnamény, Deák Ferenc
u. 17/A alatt található 0301/4. hrsz.-ú 19 032 m2 kivett ma-
jor megnevezésû külterületi ingatlan nettó 40 000 000 Ft
irányáron.

4. A természetben Budapest VI. kerület, Székely Berta-
lan u. 11., földszint alatt található 28391/0/A/13. hrsz.-ú
68 m2 iroda megnevezésû belterületi ingatlan nettó
16 000 000 Ft irányáron.

5. Az 1. és 3. tételszámon szereplõ ingatlanokon talál-
ható ingóságok, a nyúltartás-technológia elemei (nyúlket-
recek, silók, trágyakihúzók, ventilátorok, hûtõpanelek, ví-
zipanelek, takarmánybehordók, klímák) és a nyúltartáshoz
kapcsolódó egyéb ingóságok 65 tételszámon nettó
145 000 000 Ft irányáron.

Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató doku-
mentáció és jelentkezési lap a felszámolónál megtekinthe-
tõ és 50 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárolható.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, amelynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel/ek ajánlott vétel-
árát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatokat, fedezetigazolást;

– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány, vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);

– a megvásárolni kívánt tétel/ek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a Szabolcs-Nyúl
Kft. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befizetéssel,
vagy a Szabolcs-Nyúl Kft. „f. a.” Erste Bank Nyrt.-nél
vezetett 11600006-00000000-30449288 számú bank-
számlájára történhet legkésõbb az ajánlatok benyújtása
idõpontjáig;

– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki az egyes tételek
összes vagyonelemére egy csomagban tesz ajánlatot.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megje-

lenéstõl (2008. november 20.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt dr. Megay
Oktávtól lehet kérni a 06 (30) 943-4216-os telefonszámon.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, si-
kertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautal-
juk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bá-
natpénzt elveszti.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapu-
ló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályá-
zati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával a nyertes pályázó he-
lyébe lép. Ezzel egyidejûleg köteles bánatpénzt fizetni.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén az adott ajánlatot érvénytelennek, valamint
megfelelõ ajánlat hiányában az értékesítést részben, vagy
egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [01 09 895908]; székhelye:
1016 Budapest, Naphegy u. 29.) mint a WET-NET Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 109558];
székhelye: 6000 Kecskemét, Pákozdi csata u. 7.; Bács-
Kiskun Megyei Bíróság 6. Fpk. 03-05-000355/17.) felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján megvételre ajánlja fel a felszámolása alatt álló adós
szervezet alább felsorolt gépjármûveit:

1. IYR-004 frsz.-ú Mini Cooper S 1,6 típusú, fekete
színû, W11B16AAD248R069 motorszámú, 2004. évjára-
tú gépjármû.

Pályázati nettó ár: 3 200 000 Ft.
2. IDC-236 frsz.-ú FORD Focus 1,4 Ambiente típusú,

bordó színû, FXDB2U25599 motorszámú, 2002 évjáratú
gépjármû.

Pályázati nettó ár: 1 000 000 Ft.
3. IJZ-195 frsz.-ú FORD Focus Turnier 2.0 Trend

Kombi típusú, világosszürke színû, EDDB2R37143 mo-
torszámú, 2002 évjáratú gépjármû.

Pályázati nettó ár: 600 000 Ft.
A gépjármûvek a felszámolóval történt elõzetesen

egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár

10%-a.
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Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultsá-
got, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befi-
zetésérõl szóló igazolást, vagy nyugtát.

A bánatpénz megfizethetõ – dr. Gácsi Zoltán (7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 70600126-11079116
számú letéti számlájára a felszámolás alatt álló társaság
nevének feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel – át-
utalással.

A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésé-
vel ,,Pályázat” megjelölésû zárt borítékban kell leadni a
Cégközlönyben való megjelenést (2008. november 20.) kö-
vetõ 15. nap 14 óráig a CREDIT PLUSZ Kft. (7100 Szek-
szárd, Mikes u. 9–11.) irodájában, személyesen, vagy le-
vélben kell megküldeni oly módon, hogy a fenti idõpontig
megérkezzen.

A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredmé-
nyérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfe-
lelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között nyilvános ártárgyalást folytat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint a
LALAPRINT Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (Cg.: [03 09 109244]; 6000 Kecs-
kemét, Szabadság tér 1/A) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát:
Nyomdaipari gépek, berendezések, készletek és irodai

eszközök.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-

sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában az adott vagyonra vonatkozó
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat ki-
írásáról döntsön.

A legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvá-
nos ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó
1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak-
nak a figyelembevételével a felszámoló.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,LALAPRINT” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2008. december 8-án (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. december 10-én (szer-
da) 9 óra 30 perces kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámoló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Glied Zoltán felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kap-
csolódó dokumentáció helyszíni megtekintését bizto-
sítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint a
GASTROTECH FAZEKAS Élelmiszer-ipari és Ven-
déglátó-ipari Gép- és Berendezésgyártó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
[03 09 112820]; 6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 83.) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég vagyonát:
Vendéglátó-ipari gépek, berendezések és készletek.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
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– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-
fogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában az adott vagyonra vonatkozó
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat ki-
írásáról döntsön.

A legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvá-
nos ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó
1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak-
nak a figyelembevételével a felszámoló.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt bo-
rítékban ,,GASTROTECH” jeligével a KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000
Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani,
melynek határideje:

2008. december 8-án (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. december 10-én (szer-
da) 9 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszá-
moló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Katona József felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kap-
csolódó dokumentáció helyszíni megtekintését bizto-
sítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29.) mint a
HELVÉCIAI ÁLLAMI GAZDASÁG „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [03 01 000039]; 6034 Helvécia, Gazdasági
dûlõ 11.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég vagyonát az alábbi csoportosí-
tásban. Az ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam, keze-
lõje pedig a Helvéciai Állami Gazdaság „f. a.”.

1. A természetben Ballószög belterületén elhelyezkedõ
60/5. hrsz.-ú, „saját használatú út” megnevezésû, mûvelés

alól kivett ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, melynek terüle-
te 5607 m2.

Irányár: 8 000 000 Ft (nyolcmillió forint).
2. A természetben Ballószög belterületén elhelyezkedõ

933. hrsz.-ú, „saját használatú út” megnevezésû, mûvelés
alól kivett ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, melynek terü-
lete 427 m2.

Irányár: 160 000 Ft (egyszázhatvanezer forint).
3. A természetben Helvécia belterületén elhelyezkedõ

1366/15. hrsz.-ú, „szántó” mûvelési ágú ingatlan 1/1 tulaj-
doni hányada, melynek területe összesen 4752 m2.

Irányár: 2 000 000 Ft (kettõmillió forint).
4. A természetben Helvécia belterületén elhelyezkedõ

1366/32. hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésû, ingatlan 1/1 tu-
lajdoni hányada, melynek területe összesen 4518 m2.

Irányár: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
5. A természetben Helvécia belterületén elhelyezkedõ

1366/14. hrsz.-ú, „saját használatú út” megnevezésû, mû-
velés alól kivett ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, melynek
területe összesen 1257 m2.

Irányár: 120 000 Ft (egyszázhúszezer forint).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázati tájékoztató a felszámoló fióktelepének tit-

kárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) mun-
kanapokon 9–14 óra között megtekinthetõ, illetve át-
vehetõ.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyoncsoport
nevesítését, az ajánlott vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában az adott vagyonra vonatkozó
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat ki-
írásáról döntsön.

A legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvá-
nos ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó
1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak-
nak a figyelembevételével a felszámoló.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,HELVÉCIA” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2008. december 8. (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. december 10. (szerda)
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10 óra 30 perces kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a
felszámoló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 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 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Katona József felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint – a
Bács-Kiskun Megyei Bíróság Fpk. 03-07-000595/7. szá-
mú végzése alapján – a FÁRAÓ TRANS LOGISTIK Fu-
varozó, Raktározó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (Cg.: [03 09 106369]; 6000 Kecskemét,
Mécses u. 38.) kijelölt felszámolója (képviseli: dr. Gaál
Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás
keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi va-
gyontárgyát:

Lajosmizse külterület 0797/5. hrsz.-ú 5754 m2 alapterü-
letû tanya, szántó megnevezésû ingatlan.

Pályázati irányár: 200 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 50 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszámo-

ló irodájában (STANDARD Kft.; 1137 Budapest, Pozso-
nyi út 32.) a FÁRAÓTRANS LOGISTIK Kft. „f. a.” pénz-
tárába vagy a STANDARD Kft. MKB Bank Zrt.-nél veze-
tett 10300002-25922282-49020023 sz. bankszámlájára
történõ utalással.

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó ré-
szére visszautalásra kerül.

– Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy után kelléksza-
vatosságot és garanciát nem vállalunk.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési

mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. november 20.) számított 15. na-
pon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: ,,FÁRAÓ TRANS LOGISTIK Kft.
f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-

gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ pályázat hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett megfelelõ ajánlatok alapján a felszámoló
nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben
a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van.
Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az
ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alap-
ján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Nagy József Zsoltnál mun-
kanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a TABCO Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 686735]; 1037 Buda-
pest, Erdõalja u. 80.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az adós cég vagyonának részét képezõ
alábbi ingatlant:

Budapest belterület 20558/4. hrsz. alatti, 872 m2 terüle-
tû kivett lakóház, udvar.

Az ingatlan becsült értéke: 42 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 4 200 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetleges környezeti károk

elhárítását.
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A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „TABCO – PÁLYÁZAT” megjelöléssel a felszá-
moló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. november 20.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig,
vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313
címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a fel-
számoló irodájába beérkezzen.

Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás idõ-
pontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra ke-
rüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél veze-
tett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart, amelynek fel-
tételeit írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételár-
ba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján
e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános ér-
tékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. december 18-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 ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakét kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kér-
hetõ a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos
dr. Lásztity Alexandra.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint
a Vajszló Kistérségi Agráripari Foglalkoztatási Köz-
pont Kht. „f. a.” (Cg.: [02 14 000095]; 7838 Vajszló,
Kossuth Lajos u. 7.), Baranya Megyei Bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanait:

Piskó, belterület 16/1. hrsz. alatti kivett beépítetlen te-
rület.

Kóros, belterület 24. hrsz. alatti kivett, lakóház, udvar,
gazdasági épület.

Az ingatlanok becsült értéke: 600 000 Ft.
Bánatpénz: 60 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, és a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 pél-
dányban, „Vajszló Kistérségi Kht. – PÁLYÁZAT” jeligé-
vel a felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 20.)
követõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton el-
juttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a
küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába
beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés

létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem

jelent értékesítési kötelezettséget.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a törvény értelmében [Cstv. 49/A. § (4)] a pá-
lyázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mel-
lett – a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen: 1055 Bu-
dapest, Szent István krt. 1., Kozári Richárd, tel.: 302-3420.

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
PORK-LAND Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató
Kft. (Cg.: [20 09 064997]; 8896 Pusztaszentlászló

2008/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8683



0171/2. hrsz.), adós gazdálkodó szervezetnek, a Zala Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 20-07-020317. számú végzésével ki-
jelölt felszámolója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ

misefai 074/6. hrsz. alatt nyilvántartott „major” megne-
vezésû, 26 123 m2 alapterületû ingatlant, amely természet-
ben Misefa, 074/6. hrsz. alatt található.

Irányár: nettó 4 000 000 Ft (nettó négymillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. (7621
Pécs, Felsõmalom u. 25.), illetve 7603 Pécs, Pf. 121 cí-
mekre vár „PORK-LAND Kft. f. a. vételi ajánlat” megje-
löléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai
úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázott in-
gatlan esetében az irányár 10%-a, bánatpénzként történõ
befizetése a felszámoló Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12072507-00370600-00100009 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek
igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban
kérjük feltüntetni: PORK-LAND Kft. „f. a.” ingatlan bá-
natpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 20.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. A felszámoló a beszámítás lehetõsé-
gét az 1991. évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

Több megfelelõ ajánlat esetén, amennyiben a legjobb
beadott vételárat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati
ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart. A jelen pályázati felhívás a felszámoló
számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánít-
ható.

További információ dr. Horváth Szilárd felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 660-1662-es telefonszámon kapható.

A PORK-LAND Kft. „f. a.” értesíti az elõvásárlásra jo-
gosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pá-
lyázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 079347]; 1116 Budapest, Hengermalom út 1.) mint
a Pahapack Csomagológépgyártó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 069524]; 7631 Pécs,
Verseny u. 2.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján elsõdlegesen egyben, de fõcsoportonként külön-kü-
lön is értékesítésre meghirdeti az adós cég tulajdonát képe-
zõ kész- és félkésztermékeket, tárgyi eszközöket 7700 E Ft
+ áfa áron.

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak:
– késztermékek (villanymotorok, hajtómûvek, saját

gyártású csomagolóipari gépegységek stb.),
– félkésztermékek (csomagolóipari gépek vásárolt és

saját gyártású félkésztermékei),
– tárgyi eszközök (kompresszor, esztergapad, paletta-

emelõ béka, felszerelési és berendezési tárgyak),
munkanapokon – telefonon elõzetesen egyeztetett idõ-
pontban – megtekinthetõk.

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak értékbecs-
lési szakvéleménye, valamint a részletes ajánlati feltétele-
ket tartalmazó anyag a REORG Kft. pécsi (7621 Pécs, Rá-
kóczi út 1.) irodájában megtekinthetõ, vagy 10 000 Ft + áfa
befizetése ellenében megvásárolható.

Az írásban, zárt borítékban benyújtott vételi ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevõ adatait, a vételi ajánlatot, a
fizetés módját, annak igazolását, hogy ajánlati biztosíték-
ként az irányár 10%-át az ajánlattevõ „Pahapack Kft. f. a.
pályázat” hivatkozással átutalta a „f. a.” cég Mecsekvi-
déke Takarékszövetkezetnél vezetett 50300116-15301871
számú pénzforgalmi számlájára, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy az ajánlattevõ ajánlatához 30 napi kötöttséget
vállalt a borítékbontás napjától számítottan.

Nyilatkozni kell arról is, hogy a részletes pályázati felté-
telekben foglaltakat teljes körben az ajánlattevõ megis-
merte és azt magára nézve kötelezõen elfogadja.

A vételi jogot elnyert ajánlattevõ esetében a befizetett
ajánlati biztosíték foglalóként a vételárba beszámít. Az ár-
tárgyaláson nem nyert pályázó részére a befizetett ajánlati
biztosíték 5 banki napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatokat a REORG Kft. (7621 Pécs, Rákóczi
út 1.) pécsi irodájában,

2008. december 8-án (délelõtt) 10–12 óra között

lehet benyújtani.

Az ajánlatok felbontása Vasváriné dr. Selymi Györgyi
közjegyzõ jelenlétében történik.

Több megfelelõ, a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ pályázat esetén az ajánlattévõk jelenlété-
ben (gazdasági társaság esetében a képviseleti jog igazolá-
sát, az ártárgyalás napját megelõzõ 15 napnál nem régebbi
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cégkivonatot, továbbá cégvezetõ aláírási címpéldányának
másolatát át kell adni) Vasváriné dr. Selymi Györgyi köz-
jegyzõ (7621 Pécs, Széchenyi tér 6.) irodájában tartandó
nyilvános ártárgyalás idõpontjáról a kijelölt felszámoló
írásban értesíti az ajánlattevõket.

További felvilágosítást Galambos Tamás felszámoló-
biztostól lehet kérni a 06 (72) 511-700 vagy a 06 (20)
938-8701-es telefonszámán.

Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultak figyelmét, hogy
elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesítés során gyako-
rolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár
ismeretében az ajánlat elfogadása esetén nyilatkozniuk
kell vételi szándékukról. A kijelölt felszámoló kéri az elõ-
vásárlásra jogosultakat, hogy az ajánlattételi határidõ le-
jártáig elõvásárlási jogosultságukról az azt igazoló doku-
mentumok megküldésével a kijelölt felszámolót tájékoz-
tassák.

A kijelölt felszámoló fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában részben
vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 079347]; 1116 Budapest, Hengermalom út 1.) mint
a KOMPLIMENT HU Textilipari Gyártó, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Bt. (Cg.: [02 06 064224]; 7621 Pécs,
Citrom u. 8.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján elsõdlegesen egyben, de csoportonként külön-külön
is értékesítésre meghirdeti az adós cég tulajdonát képezõ
~12 m3 mennyiségû, a régi vásári céllövöldék ajándéktár-
gyai színvonalán lévõ divatékszer- (bizsu) készletét,
1 200 000 Ft + áfa áron.

Az értékesítésre meghirdetett készletet (fém-, illetve
mûanyag nyak- és karláncok, csatok, klipszek stb.) mun-
kanapokon – telefonon elõzetesen egyeztetett idõpont-
ban – megtekinthetõk.

A részletes ajánlati feltételeket tartalmazó anyag a
REORG Kft. pécsi (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) irodájában
megtekinthetõ, vagy 2000 Ft + áfa befizetése ellenében
megvásárolható.

Az írásban, zárt borítékban benyújtott vételi ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevõ adatait, a vételi ajánlatot, a
fizetés módját, annak igazolását, hogy ajánlati biztosíték-
ként az irányár 10%-át az ajánlattevõ „KOMPLIMENT
HU Bt. f. a. pályázat” hivatkozással átutalta a „f. a.” cég
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50300116-
15501239 számú pénzforgalmi számlájára, továbbá nyilat-
kozni kell arról, hogy az ajánlattevõ ajánlatához 30 napi
kötöttséget vállalt a borítékbontás napjától számítottan.

Nyilatkozni kell arról is, hogy a részletes pályázati felté-
telekben foglaltakat teljes körben az ajánlattevõ megis-
merte és azt magára nézve kötelezõen elfogadja.

A vételi jogot elnyert ajánlattevõ esetében a befizetett
ajánlati biztosíték foglalóként a vételárba beszámít. Az ár-
tárgyaláson nem nyert pályázó részére a befizetett ajánlati
biztosíték 5 banki napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatokat a REORG Kft. (7621 Pécs, Rákóczi
út 1.) pécsi irodájában,

2008. december 8-án (délelõtt) 10–12 óra között

lehet benyújtani.

Az ajánlatok felbontása Vasváriné dr. Selymi Györgyi
közjegyzõ jelenlétében történik.

Több megfelelõ, a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ pályázat esetén az ajánlattévõk jelenlété-
ben (gazdasági társaság esetében a képviseleti jog igazolá-
sát, az ártárgyalás napját megelõzõ 15 napnál nem régebbi
cégkivonatot, továbbá cégvezetõ aláírási címpéldányának
másolatát át kell adni) Vasváriné dr. Selymi Györgyi köz-
jegyzõ (7621 Pécs, Széchenyi tér 6.) irodájában tartandó
nyilvános ártárgyalás idõpontjáról a kijelölt felszámoló
írásban értesíti az ajánlattevõket.

További felvilágosítást Galambos Tamás felszámoló-
biztostól lehet kérni a 06 (72) 511-700 vagy a 06 (20)
938-8701-es telefonszámán.

Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultak figyelmét, hogy
elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesítés során gyako-
rolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár
ismeretében az ajánlat elfogadása esetén nyilatkozniuk
kell vételi szándékukról.

A kijelölt felszámoló kéri az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy az ajánlattételi határidõ lejártáig elõvásárlási jogo-
sultságukról az azt igazoló dokumentumok megküldésével
a kijelölt felszámolót tájékoztassák.

A kijelölt felszámoló fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában részben
vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; 4400 Nyír-
egyháza, Bocskai u. 5. I. 109.) mint a VERIS FRUCT
Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 069998]; 4551 Nyíregy-
háza-Oros, Petõ u. 6.) bíróság által 10. Fpk. 15-06-000329.
számon kijelölt felszámolója

pályázatot

ír ki az alábbi ingóságra:
Volkswagen Man 10.155 típusú gépjármû.
Gyártási év: 1990.
Elsõ forgalomba helyezés idõpontja: 1999. szeptem-

ber 21.
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A jármû hosszú ideje üzemen kívül lévõ, erõsen elhasz-
nált, több helyen bontott, erõsen korrodált.

Irányár: 300 000 Ft.
Bánatpénz: 30 000 Ft, melyet a VERIS FRUCT Kft.

„f. a.” pénztárában kell befizetni.
Befizetés helye: MININVEST Zrt. (4400 Nyíregyháza,

Bocskai u. 5. I. 109.).

A pályázat benyújtási határideje:

2008. december 5. 12 óra.

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 9–12 óráig.

Helye: Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109. (feladó meg-
jelölése nélkül).

Belsõ boríték felirata: „Pályázat VERIS FRUCT Kft.”
További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztos.
Tel.: 06 (42) 401-876.
Pályázatbontás: közjegyzõnél.
Az elõvásárlása jogosultak jogaikat a pályázat bontása-

kor gyakorolhatják.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ

ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, a bánat-
pénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett.

A BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedõ és Szol-
gáltató Kft. (Cg.: [04 09 000901]; 5540 Szarvas, Kossuth
u. 18.) mint a SZITTNER és GÁL Építési és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[06 09 002362]; 6800 Hódmezõvásárhely, Ady E. út 43.)
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázatot

hirdet az adós szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyon-
tárgy értékesítésére.

I. Gépjármûvek
7 db személygépjármû, 9 db tehergépjármû és egy darab

utánfutó.
Pályázati irányár: 20 000 000 Ft.
II. Építõipari és irodai felszerelési eszközök
Számítógépek, nyomtatók, monitorok, CO-hegesztõk,

fúrók, szintezõ eszközök, lemezvágó gép stb.
Pályázati irányár: 1 500 000 Ft.
III. Követelések
Nyolc vevõvel szemben fennálló követelés (kifejezetten

kétes megtérüléssel, kezesi felelõsség kizárásával).
Pályázati irányár: 14 500 000 Ft.
A felszámoló a fenti vagyonelemeket kizárólag együtte-

sen kívánja értékesíteni.

Általános feltételek:
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának ha-

táridejéig írásban jelenthetik be e jog gyakorlására vonat-
kozó szándékukat a felszámolónál.

A fordított adózás szabályai szerint áfakörbe tartozó
adóalanyok esetében az értékesítést áfa nem terheli, nem
áfaalanyok esetében az értékesítési áron felül 20% áfát is
meg kell fizetni.

A pályázatokat „SZ és G Kft. f. a. vételi ajánlat” jeligé-
vel, zárt borítékban, írásban lehet benyújtani a BA-
REX Kft. székhelyén (5540 Szarvas, Kossuth u. 18.) sze-
mélyesen, vagy postai úton

2008. december 5-én 12 óráig.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl a fel-
számoló elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattévõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,

bankszámlaszámát (gazdasági társaság és szövetkezet ese-
tén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, valamint a
cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát),

– az ajánlati árat – áfakörbe nem tartozó adóalanyok
esetében a nettó ajánlati árat és a 20%-os mértékû áfa-
összeget is fel kell tüntetni,

– a fizetés módját és határidejét,
– a vételár fedezetének hitelt érdemlõ igazolását azzal,

hogy azt a banki igazolás szerint elkülönített számlán ke-
zeli és kötelezettséget vállal a számla fenntartására az
eredményhirdetésig, illetve nyertes pályázó esetén a vétel-
ár kifizetéséig,

– az ajánlattévõ nyilatkozatát, hogy ajánlatához annak
benyújtásától számított 30 napig, illetve az ártárgyaláson
módosított ajánlatához az ártárgyalás napjától számított
30 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton való részvétel feltételei:
1. 6 000 000 Ft (hatmillió forint) összeg bánatpénz-

ként való átutalása, vagy befizetése a BAREX Kft. Ke-
reskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10201006-
50000311 számú elkülönített számlájára. Az átutalás
vagy befizetés jóváírásának legkésõbb 2008. decem-
ber 5-én 12 óráig meg kell történnie.

2. Meghirdetett vagyonelemek leírását tartalmazó do-
kumentáció megvásárlása. Ennek vételára: 30 000 Ft + áfa.

A bánatpénz a vevõnél a vételárba beszámít, a többi pá-
lyázónak pedig a pályázatok elbírálását követõ nyolc na-
pon belül visszautalásra kerül. A pályázatokat a beadási
határidõt követõ három munkanapon belül, közjegyzõ
bontja fel és arról okiratot készít.

A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredmé-
nyét – a pályázatok bontását követõ nyolc napon be-
lül – jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló a pályázat
eredményérõl az összes pályázót – legkésõbb az eredmény
megállapításának napjától számított öt napon belül – ér-
tesíti.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot érvényte-

lennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a benyújtott pályázatok pontosítására a pályázót írás-

ban felszólítsa.
Amennyiben a vagyontárgy megvásárlására több meg-

felelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy a felszámoló a pá-
lyázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltéte-
leit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a fe-
lekkel.

Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõ-
dés a pályázatok értékelését, illetve – amennyiben annak
megtartására sor kerül – a nyilvános ártárgyalást követõ
30 napon belül kerül megkötésre. A vevõnek a vételárat
banki átutalás útján kell megfizetni, beszámításra nincs le-
hetõség.

Az vagyontárgyak elõzetes egyeztetés után a megtekint-
hetõk.

További felvilágosítás dr. Csontos Éva felszámolóbiz-
tostól kérhetõ a 06 (30) 826-3903-as vagy a 06 (66)
313-597-es telefonszámon.

A felszámoló a meghirdetett vagyonelemek leírását tar-
talmazó dokumentációba történõ betekintést elõzetes
egyeztetés után biztosítja.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505]; 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.)
mint a Mûszaki Ipari Kisszövetkezet „f. a.” (Cg.:
[18 02 000139]; 9900 Körmend, Rákóczi u. 123.) Vas Me-
gyei Bíróság Fpk. 163/2002/7. számú végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, 4 500 000 Ft névértékû, behajthatóság
szempontjából bizonytalan megítélésû követelést.

Irányár: 4 500 000 Ft (négymillió-ötszázezer forint).
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másola-
tát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószá-
mát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele, a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig,
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. november 20.) számított 15. napon (délelõtt)
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló szombathelyi irodájába (9700
Szombathely, Kiskar u. 1.; postacím: HELP Kft., 9700
Szombathely, Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába:
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (postacím: HELP Kft.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Mûszaki Ipari Kisszö-
vetkezet f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

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 ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a FARM-
TECH Mezõgazdasági Mûszaki Fejlesztõ és Tervezõ
Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 060207]; 2100 Gödöllõ, Tessedik
S. u. 4.), Pest Megyei Bíróság 11. Vpk. 13-08-000007/5.
számú végzésével kijelölt vagyonrendezõje

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a vagyonrendezés alatt álló tár-
saság tulajdonát képezõ Gödöllõ külterület 0128/1.
hrsz.-ú, kivett mûvelési ágú, 98 m2 nagyságú és a Gödöllõ
külterület 0128/2. hrsz.-ú, kivett mûvelési ágú, 102 m2

nagyságú, major elnevezésû, beépítetlen ingatlanokat.
Irányár: 500 000 Ft + áfa (ötszázezer forint + áfa).
Bánatpénz: 60 000 Ft (hatvanezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
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pénz befizetését bizonyító banki igazolást vagy pénztárbi-
zonylatot.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlá-
ra, vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanokért és azok egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetleges felmerülõ
környezeti terhet (az adásvétel idõpontjában nem ismertet
is) a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba
lépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. november 20.) számított 15. napon (délelõtt)
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájában (1015 Budapest, Hattyú
u. 10/A fszt. 1.).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „FARMTECH Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogo-
sultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ vagyon-
rendezõtõl, a 06 (1) 202-2208, 06 (92) 510-466-os telefon-
számokon [(telefax: 06 (92) 510-426)].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
székhelye: 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint az
AGRIACOMPUTER Tervezõ, Gyártó és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 020677]; székhelye: 3300
Eger, Nagyváradi u. 18.; adószáma: [11160294-2-10]) a
Heves Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-07-000117/4. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ

a) az egri 4349/12. hrsz.-ú, egri Tündérpart úti garázs-
sor 6. számú, 28 m2 nagyságú garázsát.

Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 200 000 Ft (kettõszázezer forint).
b) A lista szerinti snackautomatákat, illetve maradvá-

nyait és polcrendszert.
Irányár: 1 800 000 Ft + áfa (egymillió-nyolcszázezer fo-

rint + áfa).
Bánatpénz: 200 000 Ft (kettõszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást,
vagy pénztári bizonylatot, és a pályázatban megjelölt (be-
ígért) bruttó vételár (nettó ár Ft + áfa) és a bánatpénz kü-
lönbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért, vagyontárgyakért,
illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatos-
ságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és meg-
vizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog
változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy
valamennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdés létrejöttének és birtokba lépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2008. november 20.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló budapesti irodájába: 1015 Buda-
pest, Hattyú u. 10/A (postacím: 1015 Budapest, Hattyú
u. 10/A), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: CONCORDAT Kft.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,AGRIACOMPUTER
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A teljes listára benyújtott pályázat az elbírálásnál elõny-
ben részesíthetõ.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
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sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 202-2208-as és a 06 (92) 510-466-os tele-
fonszámokon [telefax: 202-2208, 06 (92) 510-426].

A ,,TANÁCS-ADÓ” Zrt. (Cg.: [09 10 000162]; 4030
Debrecen, Fokos u. 14.) felszámoló szervezet megbí-
zásából, dr. Vollay Ferenc mint a TÁP-KER Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszám: [09 09 001641]; 4030 Debrecen,
Málna u. 31.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2. Fpk.
09-03-000258/5. sz. végzésével kijelölt felszámolója

pályázati úton

meghirdeti az alábbiakat:
1. Hosszúpályi külterületen lévõ, Szomjúháti major

0589/15. hrsz. alatt lévõ ingatlanon felépített technológiát,
amely a következõkbõl áll:

Skiold gyártmányú (dán) berendezés, mely kiegészítve,
Danstokker típ. gázüzemû gázkazánnal és a hozzá tartozó
elektromos automatikus berendezéssel. Ennek a típusnak a
teljesítménye 3 tonna/óra (granulálás).

Lehetõség van zsákos, illetve ömlesztett áruk kiszerelé-
sére.

A technológia irányára: 14 300 000 Ft + áfa.
2. Hosszúpályi, Szomjúháti major területén található

0589/15/A. és 0589/15/B. hrsz. alatti major megjelölésû
ingatlant.

Az ingatlan Hosszúpályi és Pocsaj közötti mûútról kö-
zelíthetõ meg, kiépített, szilárd bekötõúton. Hosszúpályi-
tól kb. 1,5 km, a mûúttól kb. 300 m távolságra van.

A major területén vezetékes víz, villany és gáz közmû
van kiépítve. A major területén több, különbözõ tulajdon-
ban álló épületek és területrészek vannak. A területek meg
vannak osztva, önálló helyrajzi számon vannak nyilván-
tartva.

Az ingatlan területén 2001 m2 területû gazdasági épület
és udvar (0589/15. hrsz.) megjelölésû, 552 m2 területû gaz-
dasági épület (0589/15/A.), valamint 61 m2 területû lakó-
ház (0589/15/B. hrsz.) megjelölésû felülépítmény talál-
ható.

Az ingatlanok irányára:
– 0589/15/A. gazdasági épület 4 617 000 Ft + áfa,
– 0589/15/B. lakóépület 1 083 000 Ft + áfa.
Tájékoztatja a felszámoló a pályázókat arról, hogy a fe-

lülépítmény alatti földterület magánszemélyek tulajdonát
képezik, amelyre a felszámolás alatt álló TÁP-KER Kft.
„f. a.” visszavonásig érvényes földhasználati joggal ren-
delkezik.

A 2008. május 1-jétõl hatályos áfatörvény szerint, tekin-
tettel arra, hogy ez felszámolás alatt álló gazdálkodó szer-
vezet vagyontárgyainak értékesítése – amennyiben az ér-

tékesítés adóalany részére történik – fordítottan adózik. Az
áfát a vevõ fizeti.

Amennyiben vevõ nem áfaalany, a fenti összegekre az
áfát a TÁP-KER Kft. „f. a” felszámítja.

A technológia, valamint az ingatlan megtekintésének
egyeztetése, valamint bõvebb felvilágosítás miatt Nyerges
Lajost a 06 (52) 437-788, vagy a 06 (20) 347-1022-es tele-
fonszámokon kell keresni.

A pályázatokat ,,TÁP-KER Pályázat” megjelölésû, zárt
borítékban, két példányban kell megküldeni, vagy beadni
a felszámoló szervezet (4030 Debrecen, Fokos u. 14.) iro-
dájába.

Felszámoló a technológiát, valamint az ingatlanokat el-
sõsorban egy tételben kívánja értékesíteni.

A pályázat beadásának feltétele az irányár 10%-ának
bánatpénzként való befizetése – tekintettel arra, hogy a kft.
bankszámlával nem rendelkezik – a felszámoló szervezet
ERSTE Bank Rt.-nél vezetett 10609005-00000000-
04795272 sz. elkülönített számlájára, legkésõbb a pályázat
beadásának határidejéig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biz-
tosítékot, ami lehet elsõ osztályú bankgarancia, illetve
azonnali készpénzfizetés.

A pályázat feltétele továbbá az esetleges környezeti ká-
rok költségeinek átvállalása.

A felszámolóbiztos kéri a pályázókat – az esetleges fél-
reértések elkerülése végett –, hogy vételi ajánlatukat nettó
+ áfa bontásban adják meg.

A felszámolóbiztos felhívja a pályázók figyelmét arra,
hogy amennyiben a pályázatot postán küldik, a vételi aján-
latot abban az esetben áll módjában figyelembe venni, ha
az ajánlat legkésõbb a pályázatbontás elõtti nappal megér-
kezik, tekintettel arra, hogy a postabontás 9 óra után tör-
ténik.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. december 9. 8 óra.

A pályázatbontás ideje: 2008. december 9. 9 óra.
A pályázatbontás közjegyzõ jelenlétében történik.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat

– jogosultságuk igazolásával – a pályázatbenyújtás határ-
idejéig, írásban nyújthatják be.

A pályázat elnyerése esetén a bánatpénz foglalóvá
válik.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkézik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen közli a felekkel.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelenné nyilváníthatja.
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A pályázat elbírálásának határideje 60 nap.
A bánatpénz visszautalására a pályázat elbírálást követõ

30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást

dr. Vollay Ferenc felszámolóbiztos ad a 06 (52)
411-453-as telefonszámon.

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[12 09 001547]; 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint a TÁ-
VOLSÁG Személyszállító és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [12 06 003458]; 3044 Szirák, Kossuth u. 56/A) kije-
lölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
KASSBOHRER autóbusz (51 fõ)
Típus: SETRA S 215
Gyártási év: 1982
Forgalmi rendszám: GBH-500
Fehér színû, mûszaki vizsga lejárt.
Mûszaki állapot: tartós lassító fék (retarder) nem mûkö-

dik. Karosszériaelemekben korrózió nyomok találhatók,
gumiabroncsok kopásjelzõig elhasználódtak.

Bruttó irányár: 1 200 000 Ft.
A jármû a felszámolóval elõzetesen egyeztetett idõpont-

ban és megjelölt helyen tekinthetõ meg.
A pályázatokat a cégközlönyi közzétételt (2008. novem-

ber 20.) követõ 18. naptári nap 14 órájáig beérkezõ-
leg kell eljuttatni a felszámoló 3100 Salgótarján, Kun
utca 2. sz. alatti irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Nyilvános ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén –
az azonos értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között kerül sor,
melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;

– a bruttó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz letét-
be helyezése a felszámolónál, vagy annak utalása a
10300002-46313751-00003285 számú bankszámlára a
teljesítés igazolásával;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámoló [3100 Sal-
gótarján, Kun utca 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft.
(Cg.: [01 09 739104]; 1145 Budapest, Jávor u. 11/A; sze-
gedi irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) mint
az Endrõdi Szabó Ipari Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
[04 02 000663]; 5502 Gyomaendrõd, Fõ u. 7–13. ; felszá-
moló biztos: dr. Balázs Gabriella) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
A Gyomaendrõd, Fõ u. 7. sz. alatt lévõ Gyomaendrõd

belterület 5010. hrsz.-ú társasházi ingatlanból a B/1., 2., 3.,
4., C/1. és D/1. számon nyilvántartott ingatlanrészt, amely
ténylegesen irodahelyiség, varrodai és szabászati üzem-
rész, raktár és kazánház.

Értékesítési irányár: bruttó 20 000 000 Ft.
Bánatpénz: 5 000 000 Ft.
Ezen ingatlanokban jelenleg is mûködõ 40 fõs varrodai,

szabászati és adminisztrációs tevékenységet végzõ varro-
da teljes gépi berendezéssel, így varrógépek, szabászgé-
pek, és más kisegítõ eszközök.

Értékesítési irányár: bruttó 5 000 000 Ft.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
TOYOTA HIACEA PANEL tehergépkocsi, felújításra

szorul.
Értékesítési irányár: bruttó 1 000 000 Ft.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
Az ingatlanban mûködõ varroda a benne lévõ gépekkel

és berendezésekkel együtt, csak egységes egészként kerül
értékesítésre, egyedileg nem.

A pályázat lényege, hogy az ingatlanban található var-
rodát berendezésekkel együtt úgy kell mûködtetni, hogy a
helyi dolgozói létszám is foglalkoztatva legyen.

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló (6720 Sze-
ged, Kölcsey u. 13. II. 8.) irodájába kell benyújtani a jelen
pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008. novem-
ber 20.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül ,,Endrõdi
Szövetkezet f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít. A nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpén-
zen felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kész-
pénzben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdeleteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt „Endrõdi Szövetkezet f. a. bánatpénz”
megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába
kell befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.
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A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha az
ajánlattevõ az ajánlatot az ajánlati kötöttség tartama alatt
visszavonja. Az ajánlati kötöttség a benyújtási határidõtõl
számított 15 nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
jogtanácsostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-es tele-
fonszámon.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7.) mint az „IPC-SVG” Vegyipa-
ri Gépgyár Kft. (Cg.: [12 09 002493]; székhely: 3100
Salgótarján, Rákóczi u. 141.) a Nógrád Megyei Bíróság
2 Fpk. 12-04-000248. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság peresített vállalkozói díj
követelését.

A követelés összege: 4 835 563 Ft és kamatai.
A követelés érvényesítése érdekében indított 2. G

20.132/2007. sz. per, fellebbezés következtében a Pest
Megyei Bíróság elõtt folyamatban van.

A követelés és a peres eljárással kapcsolatos vala-
mennyi dokumentáció a felszámoló hivatalos helyiségé-
ben (1143 Budapest, Besnyõi u. 13.) megtekinthetõk és a
helyszínen információ kérhetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 5. 9–10 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkár-
sága (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. emelet).

A pályázat bontásának helye és ideje: KERSZI Zrt.
2008. december 5. 10 óra.

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
– egyértelmûen meghatározott vételárat és fizetési fel-

tételeket,
– pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi azt,

hogy az eladó kellékszavatosságot illetve garanciát nem
vállal,

– 30 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatko-
zatot,

– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: érvényes pályázat feltétele a bruttó irányár

10%-ának a befizetése a K & H 10200964-20213431-
00000000 számú számlájára „IPC-SVG” Kft. pályázat
megjelöléssel.

A bánatpénz – nyertes pályázó esetén – beszámításra, a
többi pályázónak pedig visszautalásra kerül.

A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
melyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázatok nyilvános eredményhirdetése 2008. de-
cember 5. 11 óra, a pályázat benyújtásának helyszínén.
Megfelelõ, azonos értékû (bruttó vételárkülönbség nem
nagyobb 10%-nál) pályázatok esetén a felszámoló a pályá-
zók között nyilvános árversenyt tart, amelyre közvetlenül
az eredményhirdetés után kerül sor.

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pá-
lyázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó
igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.

A vételárban hitelezõ igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
tot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

További információ kérhetõ a KERSZI Zrt. telefonszá-
mán (239-4940).

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7.) mint a TISZA SOFT Termelõ
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 727853];
székhely: 1022 Budapest, Alvinci út 37. III. 11.; adó-
szám: [13110738-2-41]), Fõvárosi Bíróság 9. Fpk.
01-07-001444. sz. végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság alábbi vagyontárgyait.
I. Ingatlanok:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Csaroda községben a

41-es fõ közlekedési út mellett elhelyezkedõ
– hrsz.: 269/4. gazdasági épület és udvar (2036 m2),
– hrsz.: 269/10. gazdasági épület és udvar (3296 m2),
– hrsz.: 267. telephely (1 ha 6160 m2),

megnevezésû ingatlanok, amelyek részlegesen közmûvel
ellátottak, (víz és villany bekötve, szennyvízelvezetés há-
zilagos).

Az ingatlanokra elhelyezkedésük miatt csak együttesen
lehet pályázatot benyújtani.

Irányár: 5 000 000 Ft.
Pályázati feltételek:
Az ingatlan értékesítése a felszámolásokra vonatkozó,

többször módosított 1991. évi IL. tv. szerint, pályázat be-
nyújtásával és annak értékelésével történik. Az ajánlatot
írásban kell benyújtani „TISZA SOFT Kft.” megjelölé-
sével.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 5. 10 óra.
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A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkár-
sága (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. (1143
Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

A pályázat bontásának ideje: 2008. december 5. 11 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megvásárolni szándékozott vagyontárgy pontos

megnevezését,
– az egyértelmûen meghatározott vételi árat és fizetési

feltételt,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat,

aláírási címpéldány),
– az eladó kellékszavatossága, garanciája teljes körû

kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilat-
kozatát,

– a tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó írásbeli
nyilatkozatot,

– 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatko-
zatot,

– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: a pályázat beadásának feltétele az irányár

10%-ának befizetése a KERSZI Zrt. 10200964-20213431-
00000000 számú számláján „Pályázat” megjelöléssel,
vagy a felszámolónál történõ letétbe helyezéssel, legké-
sõbb a pályázat beadásáig.

A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszámításra
kerül.

A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2008. de-
cember 8-án 10 órakor kerül sor, amelynek helyszíne:
KERSZI Zrt. (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

Megfelelõ, azonos értékû (legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatok esetén a felszámoló a pályázók között nyilvá-

nos ártárgyalást tart, amelyre 2008. december 8-án 10 óra
30 perckor kerül sor a kiíró hivatalos helyiségében (1143
Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.), az elõvásárlásra jogosul-
tak kizárólag a nyilvános pályázat során élhetnek ezen jo-
gukkal, amelyre vonatkozó igényüket kérjük elõzetesen
írásban bejelenteni.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat megfelelõ
ajánlat hiányában történõ eredménytelenné nyilvánítására.

Az ingatlan megtekinthetõ a felszámolóval történt elõ-
zetes egyeztetés alapján.

További tájékoztatás kérhetõ Nagyné Ábri Katalin
felszámolóbiztostól a 239-4940-es, illetve a 06 (20)
964-4630-as telefonszámon.

Az Országos Bábaszövetség közleménye

a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról

Az Országos Bábaszövetség Közhasznú Egyesület
köszönetét fejezi ki azoknak, akik a 2007. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át a szövetség céljainak megvalósítá-
sára adományozták. Az Országos Bábaszövetség a kapott
összeget a „Bábák, szülésznõk” címû szakmai folyóirat ki-
adására, valamint a „Nemzetközi Bábanap” szakembere-
ket és civileket tájékoztató napjának támogatására fordí-
totta.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû könyvét.

A magyar nemzet sorsfordulóit a XX. században négy dátum reprezentálja. 1920, 1947 a trianoni és a párizsi béke-
szerzõdés évei; 1956 a magyar forradalom világtörténelmi eseménye s 1989 az európai integrációs folyamat kezdõ
esztendeje. Az évszámok az európai történelem mikénti alakulásának is meghatározó terminusai.
A Sub clausula sorozat e kötete a két békeszerzõdés fõbb nemzetközi dokumentumainak bemutatására vállalkozott.
A jelentõs részben elsõként nyilvánosságra kerülõ források olyan tények, amelyek kommentárt nem igényelve ön-
magukért beszélnek. Facta loquntur, fama volat.
A jelenkori európai békék éve Magyarország számára a Trianon „kis palotától” a párizsi Quai de Orsayn fekvõ külügyi
palotáig töretlenül húzódik. Ezt példázzák a közzétett dokumentumok.

A kötet 1328 oldal terjedelmû, ára 9950 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû, 1328 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9950 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl

a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.

9 7 7 0 0 7 6 2 4 0 1 4 3 96180


	MK_169-1.pdf
	MKTART
	A Kormány278/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 20489

	A Kormány279/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 20490

	A Kormány280/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról 20492

	A Kormány281/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	az utazási szerzõdésrõl 20499

	A Kormány282/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl 20505

	A Kormány283/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	egyes egészségbiztosítású tárgyú kormányrendeletek módosításáról 20512

	A Kormány284/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ kormányrendeletek módosításáról 20516

	A Kormány285/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ kormányrendeletek módosításáról 20518

	A Kormány286/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról 20519

	A Kormány287/2008. (XI. 28.) Korm.rendelete
	a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 20527

	Az egészségügyi miniszter44/2008. (XI. 28.) EüMrendelete
	a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosításáró






