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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2008. évi XIX.
törvény
a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való
jog biztosításáról szóló, Aarhusban,
1998. június 25-én elfogadott Egyezmény
módosításának kihirdetésérõl*

1. §
Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott
Egyezmény-módosítása (a továbbiakban: Egyezménymódosítás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §
Az Országgyûlés az Egyezmény-módosítást e törvénynyel kihirdeti.

3. §
Az Egyezmény-módosítás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
,,Amendment to the convention on access to
information, public participation in decision-making
and access to justice in environmental matters
Article 6, paragraph 11
For the existing text, substitute:
11. Without prejudice to Article 3, paragraph 5, the
provisions of this Article shall not apply to decisions on
whether to permit the deliberate release into the
environment and placing on the market of genetically
modified organisms.

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. április 21-i ülésnapján fogadta el.
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Article 6 bis
After Article 6, insert a new article reading:
Article 6 bis
1. In accordance with the modalities laid down in
Annex I bis, each Party shall provide for early and
effective information and public participation prior to
making decisions on whether to permit the deliberate
release into the environment and placing on the market of
genetically modified organisms.
2. The requirements made by Parties in accordance with
the provisions of paragraph 1 of this Article should be
complementary and mutually supportive to the provisions
of their national biosafety framework, consistent with the
objectives of the Cartagena Protocol on Biosafety.
Annex I bis
After Annex I, insert a new annex reading:
Annex I bis
Modalities referred to in article 6 bis
1. Each Party shall lay down, in its regulatory
framework, arrangements for effective information and
public participation for decisions subject to the
provisions of Article 6 bis, which shall include a
reasonable time frame, in order to give the public an
adequate opportunity to express an opinion on such
proposed decisions.
2. In its regulatory framework, a Party may, if
appropriate, provide for exceptions to the public
participation procedure laid down in this annex:
(a) In the case of the deliberate release of a genetically
modified organism (GMO) into the environment for any
purpose other than its placing on the market, if:
(i) such a release under comparable bio-geographical
conditions has already been approved within the
regulatory framework of the Party concerned;
and
(ii) sufficient experience has previously been gained
with the release of the GMO in question in comparable
ecosystems.
(b) In the case of the placing of a GMO on the market, if:
(i) It was already approved within the regulatory
framework of the Party concerned;
or
(ii) It is intended for research or for culture collections.
3. Without prejudice to the applicable legislation on
confidentiality in accordance with the provisions of
Article 4, each Party shall make available to the public in
an adequate, timely and effective manner a summary of the
notification introduced to obtain an authorisation for the
deliberate release into the environment or the placing on
the market of a GMO on its territory, as well as the
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assessment report where available and in accordance with
its national biosafety framework.
4. Parties shall in no case consider the following
information as confidential:
(a) A general description of the genetically modified
organism or organisms concerned, the name and address of
the applicant for the authorisation of the deliberate release,
the intended uses and, if appropriate, the location of the
release.
(b) The methods and plans for monitoring the
genetically modified organism or organisms concerned
and for emergency response.
(c) The environmental risk assessment.
5. Each Party shall ensure transparency of
decision-making procedures and provide access to the
relevant procedural information to the public. This
information could include for example:
(i) The nature of possible decisions.
(ii) The public authority responsible for making the
decision.
(iii) Public participation arrangements laid down
pursuant to paragraph 1.
(iv) An indication of the public authority from which
relevant information can be obtained.
(v) An indication of the public authority to which
comments can be submitted and of the time schedule for
the transmittal of comments.
6. The provisions made pursuant to paragraph 1 shall
allow the public to submit any comments, information,
analyses or opinions that it considers relevant to the
proposed deliberate release, including placing on the
market, in any appropriate manner.
7. Each Party shall endeavour to ensure that, when
decisions are taken on whether to permit the deliberate
release of GMOs into the environment, including placing
on the market, due account is taken of the outcome of the
public participation procedure organised pursuant to
paragraph 1.
8. Parties shall provide that when a decision subject to
the provisions of this Annex has been taken by a public
authority, the text of the decision is made publicly
available along with the reasons and considerations upon
which it is based.

A környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való
jog biztosításáról szóló Egyezmény módosítása
6. cikk (11) bekezdés
A bekezdés helyébe a következõ szöveg lép:
„A 3. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül e cikk rendelkezései nem alkalmazandók azokra a döntésekre, ame-
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lyek géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásának és forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkoznak.”
6a. cikk
Az egyezmény szövege a 6. cikket követõen a következõ, új cikkel egészül ki:
„6a. cikk
(1) Azon döntések meghozatala elõtt, amelyek géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történõ
szándékos kibocsátásának és forgalomba hozatalának
engedélyezésére vonatkoznak, a felek az Ia. mellékletben
elõírt feltételeknek megfelelõen, kellõ idõben érdemi tájékoztatást nyújtanak, és biztosítják a nyilvánosság részvételét.
(2) E cikk (1) bekezdésének rendelkezései alapján a
felek olyan követelményeket írnak elõ, amelyek kiegészítik és kölcsönösen támogatják a biológiai biztonságra
irányadó nemzeti szabályozási keretüket, és összhangban
vannak a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzõkönyvben kitûzött célokkal.”
Ia. melléklet
Az egyezmény szövege az I. mellékletet követõen a
következõ, új melléklettel egészül ki:
„Ia. melléklet
A 6a. cikkben említett feltételek
(1) Valamennyi fél – szabályozási keretén belül – rendelkezik az érdemi tájékoztatásról és a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételérõl a 6a. cikk rendelkezéseiben szabályozott döntések tekintetében; meghatározza
ennek ésszerû idõkeretét oly módon, hogy a nyilvánosságnak a javasolt döntésekkel kapcsolatban lehetõsége legyen
érdemben kifejezni véleményét.
(2) Szabályozási keretükben a felek az adott esetnek
megfelelõen jogosultak kivételeket tenni a nyilvánosság
részvételére e mellékletben elõírt eljárás alól:
a) ha a géntechnológiával módosított szervezetek
(GMO) környezetbe történõ szándékos kibocsátása nem
forgalomba hozatal céljából valósul meg, akkor azzal a
feltétellel, hogy:
(i) az érintett fél szabályozási keretén belül hasonló
biogeográfiai körülmények között korábban már jóváhagytak ilyen környezetbe juttatást;
és
(ii) hasonló ökoszisztémákra vonatkozóan a kérdéses
GMO környezetbe juttatásáról kellõ tapasztalat áll rendelkezésre,
b) a GMO-k forgalomba hozatala esetében pedig azzal
a feltétellel, hogy:
(i) a forgalomba hozatalt az érintett fél szabályozási keretében korábban már jóváhagyták;
vagy

4252

MAGYAR KÖZLÖNY

(ii) a forgalomba hozatal kutatás vagy fajgyûjteményben való tárolás céljából történik.
(3) A 4. cikk rendelkezéseivel összhangban a titoktartásra alkalmazandó jogszabályok sérelme nélkül valamennyi fél megfelelõ módon, kellõ idõben és hatékonysággal a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a területén a GMO-k környezetbe történõ szándékos kibocsátására vagy forgalomba hozatalára vonatkozóan benyújtott engedélykérelem összefoglalóját, valamint
– adott esetben a biológiai biztonságra vonatkozó nemzeti keretszabályozással összhangban – az értékelõ jelentést.
(4) A felek semmilyen körülmények között nem tekinthetik titkosnak a következõ információkat:
a) a szóban forgó géntechnológiával módosított szervezet vagy szervezetek általános leírása, a szándékos kibocsátás iránti engedély kérelmezõjének neve és címe, a
szándékolt felhasználás, valamint az adott esetnek megfelelõen a szándékos kibocsátás helye;
b) a szóban forgó géntechnológiával módosított
szervezet vagy szervezetek figyelemmel kísérésére és a
vészhelyzeti beavatkozásra vonatkozó eljárások és tervek;
c) a környezeti kockázat értékelés.
(5) Valamennyi fél gondoskodik a döntéshozatali eljárások átláthatóságáról, és lehetõvé teszi a nyilvánosság
számára az eljárásokra vonatkozó információkhoz való
hozzáférést. Ezek az információk magukban foglalhatják
például a következõket:
(i) a lehetséges döntések természete;
(ii) a döntéshozatalért felelõs közigazgatási hatóság;
(iii) az (1) bekezdés alapján a nyilvánosság részvétele
érdekében tett intézkedések;
(iv) azon közigazgatási hatóság megjelölése, amelytõl
az ügyre vonatkozó információk beszerezhetõk;
(v) azon közigazgatási hatóság megjelölése, amelynél
észrevételek tehetõk, valamint az észrevételek megtételére
vonatkozó idõbeli korlátozások.
(6) Az (1) bekezdés alapján hozott rendelkezéseknek
lehetõvé kell tenniük, hogy megfelelõ módon bárki benyújthasson minden olyan észrevételt, információt, elemzést vagy véleményt, amelyet a környezetbe történõ szándékos kibocsátással, többek között a forgalomba hozatallal kapcsolatban lényegesnek tart.
(7) Valamennyi fél erõfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy a GMO-k környezetbe történõ szándékos kibocsátásának, többek között forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó döntések meghozatala során a döntéshozó kellõ súllyal figyelembe vegye a nyilvánosságnak
az (1) bekezdés alapján biztosított részvételébõl származó
eredményeket.
(8) A felek rendelkeznek arról, hogy az e melléklet rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, a közigazgatási hatóságok által meghozott döntések szövege, valamint a dönté-
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sek alapjául szolgáló indokok és megfontolások a nyilvánosság számára hozzáférhetõk legyenek.”

4. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2. és 3. §-a a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény 14. cikke 4. pontjában
meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény-módosítás, illetve e törvény 2. és
3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter
annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a természetvédelemért felelõs miniszter és az agrárpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.
(5) Felhatalmazást kap a természetvédelemért felelõs
miniszter, hogy a környezeti ügyekben az információhoz
való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló egyezménynek a módosítással egységes szerkezetbe foglalt, hiteles szövegét és annak
magyar nyelvû hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben
közzétegye.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány rendeletei
A Kormány
118/2008. (V. 8.) Korm.
rendelete
egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintû
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
technikai deregulációjáról
A Kormány az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alkot-
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mány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:

1. §
Hatályát veszti
1. a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
15. § (13) bekezdése,
2. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások 2008.
évi évközi kiegészítõ emelésérõl szóló 72/2008. (IV. 3.)
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése,
3. a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)–(3) bekezdése,
4. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése,
5. a 2008. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról szóló 59/2008. (III. 26.) Korm.
rendelet 8. § (2) bekezdése,
6. az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
9. § (1) bekezdés második mondata,
7. a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos
célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
8. a megváltozott munkaképességû személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2008. (II.
29.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében az
„1–10. §-a, valamint 11. §-ának (2) bekezdése a kihirdetést követõ 5. napon, 11. §-ának (1), (3)–(4) bekezdése”
szövegrész,
9. a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttmûködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 49–52. §-a,
53. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg a 359/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 17. §-a (5) bekezdésének c) pontja, a
17. §-ának (7) bekezdése, a 31. §-ának (2) bekezdése, valamint a 31. §-a (5) bekezdésének c) pontja a hatályát veszti”
szövegrész,
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10. a köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 11. §
(3) bekezdése,
11. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.)
Korm. rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése,
12. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2008. (II. 7.)
Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (4) bekezdése,
13. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2008. (I. 30.)
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, 1–7. számú melléklete,
14. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2008. (I. 23.) Korm.
rendelet 3. § (3), (7) bekezdése, melléklete,
15. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–4. számú
melléklete,
16. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2007.
(XII. 27.) Korm. rendelet 1–3. számú melléklete,
17. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 391/2007.
(XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a, melléklete,
18. a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi
szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-a,
19. a határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely
megnyitásáról és mûködtetésérõl, valamint a határátlépési
pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. §
(3) bekezdése,
20. a határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
8. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész, 8. § a)–c) pontja,
21. az
építésfelügyeleti
tevékenységrõl
szóló
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
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22. az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése,
23. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 34. §
(4) bekezdése,
24. a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet magyar nemzeti bizottságának feladatairól és mûködésének rendjérõl
szóló 268/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,
25. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2007.
(X. 15.) Korm. rendelet,
26. a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az
elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 27. § (2)–(3) bekezdése,
27. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-t
megelõzõ alcíme, 12. §-a, 13. § (2) bekezdése,
28. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 54. § (2)–(3) bekezdése,
29. a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 18. §-a,
30. az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak
nemzeti felosztási tervérõl szóló 164/2005. (VIII. 16.)
Korm. rendelet és az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló
184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
230/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
31. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
32. a folyami információs szolgáltatásokról szóló
219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 9–10. §-a,
33. a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes
szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 216/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet,
34. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 215/2007. (VIII. 14.)
Korm. rendelet 1–2. §-a,
35. az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól
szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése, 17–18. §-a,
36. az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.)

2008/71. szám

Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2007. (VIII. 7.)
Korm. rendelet 1–2. §-a, 1–2. melléklete,
37. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1–13. §-a,
14. § (3) bekezdése,
38. a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
206/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
39. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült
Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete
(FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális
Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 203/2007.
(VII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a,
40. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és
alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet
1–6. §-a, 7. § (4) bekezdése, melléklete,
41. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
201/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (2) bekezdése, melléklete,
42. a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 199/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet,
43. a hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 166. §-a,
166. §-t megelõzõ alcíme,
44. az Európai Szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló
166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez
(E-PRTR) Kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 1–9. §-a,
1–3. számú melléklete,
45. a helyi önkormányzatok által 2002–2005. években
jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támogatás
visszafizetésének ütemezésérõl szóló 34/2007. (III. 7.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2007. (VII. 25.)
Korm. rendelet,
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46. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdésekrõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2007.
(VII. 25.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (2) bekezdése, melléklete,
47. a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci
viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2007.
(VII. 18.) Korm. rendelet,
48. a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszerérõl szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. §
(3)–(5) bekezdése,
49. a központi elektronikus szolgáltató rendszerrõl
szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet 44. §-t megelõzõ alcíme, 44–45. §-a, 46. §-t megelõzõ alcíme, 46. §-a,
5–6. melléklete,
50. az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,
51. a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2007. (VII. 2.) Korm. rendelet,
52. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése,
53. az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók
által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a
külön meghatározott személyek tekintetében fennálló
egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, 11. §-a,
54. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdésekrõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 174/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet,
55. a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/2007.
(VI. 29.) Korm. rendelet,
56. az egyes önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyezõ pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 1–8. §-a, 9. §
(2)–(3) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
57. az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggõ módosításáról szóló
168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet,
58. a Közlekedésbiztonsági Szervezetrõl szóló
278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
167/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet,
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59. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2007.
(VI. 28.) Korm. rendelet,
60. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én
aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetésérõl szóló
165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében
az „ , egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság és
az Albán Köztársaság között Budapesten, 1996. január
24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló
jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetésérõl
szóló 296/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet” szövegrész,
61. a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történõ együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl
szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés
második mondata,
62. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 152/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet,
63. az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet és a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet,
64. az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló 40/2003.
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 150/2007.
(VI. 26.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (2)–(3) bekezdése,
65. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2007. (VI. 26.)
Korm. rendelet 1–2. §-a,
66. az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus
úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról
szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
67. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007.
(VI. 26.) Korm. rendelet 44. § (5) bekezdése, 45. §-a,
68. az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 144/2007. (VI. 22.) Korm.
rendelet,
69. az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról
szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 143/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a,
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70. a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 142/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet,
71. az egyes géntechnológiai tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet
1–7. §-a, 8. § (4) bekezdése,
72. a tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történõ
befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2007. (VI. 18.)
Korm. rendelet,
73. a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelölésérõl szóló 139/2007.
(VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése,
74. az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló
138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet,
75. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdésekrõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 137/2007. (VI. 15.) Korm. rendelet,
76. az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII.
törvény végrehajtásáról szóló 135/2007. (VI. 13.) Korm.
rendelet 2. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg a TV. végrehajtásáról rendelkezõ 90/2003. (VI. 26.) Korm. rendelet,
206/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet, 111/2005. (VI. 23.)
Korm. rendelet és 134/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
77. a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet,
78. az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az
egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.)
Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg
hatályát veszti” szövegrész, 23. § (1) bekezdés a)–o) pontja, 23. § (2) bekezdése,
79. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 132/2007. (VI. 12.) Korm.
rendelet 1–18. §-a, 19. § (2)–(3) bekezdése,
80. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2007.
(VI. 12.) Korm. rendelet 1–9. §-a, 10. § (2)–(3) bekezdése,
81. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 130/2007.
(VI. 12.) Korm. rendelet,
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82. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2007.
(VI. 8.) Korm. rendelet,
83. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés
rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet 1–3. §-a,
84. a települési önkormányzat részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság
igazolásával összefüggõ módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2007. (VI. 1.)
Korm. rendelet „I. Szociális nyári gyermekétkeztetés”
címe, 1–6. §-a, „II. Közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményre való jogosultság igazolása” címe, „III. A
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. rendelet módosítása” címe, 9. §-a, 10. §
(5) bekezdése, 1–4. számú melléklete,
85. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
125/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,
86. a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek ellenõrzésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.)
Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése,
87. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1–12. §-a, 13. § (3)–(4) bekezdése,
88. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2007. (V. 31.)
Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (2), (4)–(5) bekezdése,
1–3. számú melléklete,
89. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
119/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (2) bekezdése,
90. az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási jogsegély részletes szabályairól szóló 7/2004. (I. 22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2007. (V. 31.)
Korm. rendelet,
91. az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az
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eljáró szervezetrõl szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,
92. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet,
93. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. §
(3)–(6) bekezdése,
94. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm.
rendelet 79. § (3)–(4) bekezdése,
95. a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes
szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/2007. (V. 24.) Korm. rendelet,
96. a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában mûködõ aktív fekvõbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi létszámcsökkentésének
költségvetési támogatásáról szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 111/2007. (V. 23.) Korm.
rendelet,
97. a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 1–2. §-a,
98. az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl
szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-a,
99. a kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 1–17. §-a, 18. §
(3)–(4) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
100. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet,
101. a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 105/2007. (V. 9.) Korm. rendelet,
102. a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 103/2007. (V. 9.)
Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet 26. §-ának
(2) bekezdése a hatályát veszti” szövegrész,
103. a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.)
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése,
104. az egyes egészségügyet érintõ kormányrendeletek
módosításáról szóló 97/2007. (V. 3.) Korm. rendelet
1–4. §-a, 5. § (2), (4) bekezdése,
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105. az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ
jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. §
(2) bekezdése, 1–2. melléklete,
106. a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési
kiadásainak támogatásáról szóló 13/2007. (II. 6.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 95/2007. (V. 3.) Korm. rendelet,
107. az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok
monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl
szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 94/2007. (V. 3.) Korm. rendelet,
108. a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1–7. §-a, 1–2. számú melléklete,
109. a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 92/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet 1–8. §-a, 9. § (1) bekezdésében az
„ , ezzel egyidejûleg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 21. § (4) bekezdésének b) pontjában,
24. § (1) bekezdésének f) pontjában, 24. § (2) bekezdésének b) pontjában, 25. § (1) bekezdésének c) pontjában és
(2) bekezdésében, 26. § (1), (2), (3) bekezdésében, (4) bekezdésének felvezetõ mondatában és a), b), e), i) pontjaiban, 27. § (1) és (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében,
(2) bekezdésének felvezetõ mondatában és a), c) pontjaiban, 30. § (5) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében, 32. §
(1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés b) pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 40. § (3) és
(4) bekezdésében, 7. számú melléklet 7. pontjának felvezetõ és záró mondatában, valamint a) pontjában, 8. a),
8. b), 9. ab) pontjaiban és 11. pontjának felvezetõ mondatában, 8. számú melléklet címében, 1. a), 1. c), 1. f), 1. g),
1. h), 2. b), 2. f) pontjaiban, 3. pontjának címében és
3. b) pontjában, 4. pontjának címében és 4. a), 4. d), 4. l),
4. m) pontjaiban, 6. pontjának címében és felvezetõ mondatában, 7. pontjának címében, 9. számú melléklet címében, 1. a), 1. c), 1. d), 1. f), 1. g), 1. h), 2. b) pontjaiban, 3. és
4. pontjainak címében, 4. a), 4. e), 4. g), 4. h), 4. i),
4. j) pontjaiban, 5. és 6. pontjainak címében, 7. pontjának
felvezetõ szövegében, 9. c) pontjában, 10. számú melléklet
2. c) pontjában, 11. számú melléklet B) pontjában a „mûszaki” szövegrész, 22. § (3) bekezdésének a) pontja, 22. §
(6) bekezdésében a „szennyezett” szövegrész, 23. § (3) bekezdésében az „a tényfeltárási tervtõl való eltérés, illetve”
szövegrész, 24. § (1) bekezdés a), d), e) és gb) pontja, 29. §
(2) bekezdése, 32. § (1) és (3) bekezdése, 33. § (3) bekezdés a) pontjában a „talaj, illetve” szövegrész hatályát veszti” szövegrész, 9. § (2) bekezdése,
110. a környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
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21. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát
veszti a vízminõségi kárelhárítással összefüggõ feladatokról szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet, valamint
vízminõségi kárelhárítással összefüggõ üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerûsítésének szabályairól szóló 21/1999. (VII. 22.) KHVM–KöM együttes
rendelet” szövegrész,
111. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1–14. §-a, 15. §
(2)–(3) bekezdése, melléklete,
112. a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint
egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 86/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet,
113. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 11. §
(2)–(3) bekezdése,
114. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a
kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeirõl szóló
84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 10. §-a,
115. a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. rendelet, az elektronikus hírközlési hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló
164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet és az elektronikus
hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás
rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,
116. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok
és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 26. § (2)–(3) bekezdése,
117. a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,
118. a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
6. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszíti a tûzvédelmi
hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságok illetékességi területérõl szóló
115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és az ezt módosító
39/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, a 67/2000. (V. 19.)
Korm. rendelet, a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet, és a
140/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet” szövegrész, 7. §-a,
119. a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007.
(IV. 24.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése,
120. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
75/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet,
121. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, elõirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának
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egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 74/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet,
122. az átállási költségek meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 183/2002. (VIII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 73/2007. (IV. 17.)
Korm. rendelet,
123. a fás szárú energetikai ültetvényekrõl szóló
71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 8. § (8) bekezdése,
124. az egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet,
125. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
68/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet,
126. a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 20. § (2)–(3) bekezdése,
127. az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet,
128. a katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló
61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 9. §-ában az „ , ezzel
egyidejûleg a katonai szabványosítás sajátos szabályairól
szóló 63/1996. (V. 3.) Korm. rendelet, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 62. §-ának b) pontja hatályát veszti” szövegrész,
129. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére
vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet,
130. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2007.
(III. 31.) Korm. rendelet,
131. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról szóló
58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1–13. §-a, 14. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti az 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 52. §-ának (6) bekezdése” szövegrész, 14. § (2) bekezdés a)–c) pontja,
132. az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 53/2007. (III. 28.)
Korm. rendelet 1–16. §-a, „I. Az Állami Foglalkoztatási
Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása” címe, „II. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása” címe,
„III. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
módosítása” címe, „IV. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi ki-
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egyenlítési rendszerérõl szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet módosítása” címe, „V. A gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása” címe,
„VI. A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosítása” címe, 18–19. §-a,
melléklete,
133. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
50/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 1–2. számú
melléklete,
134. a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2007. (III. 20.)
Korm. rendelet,
135. az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam
kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való
rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2007. (III. 20.)
Korm. rendelet,
136. a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 46/2007. (III. 20.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. §
(2)–(3) bekezdése, melléklete,
137. az egészségügyben dolgozók alap- és mûködési
nyilvántartásának vezetésérõl szóló 45/2007. (III. 20.)
Korm. rendelet 1. §-a, 3. § (3)–(4) bekezdése,
138. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2007.
(III. 14.) Korm. rendelet,
139. az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a
kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2007.
(III. 13.) Korm. rendelet,
140. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 1–5. §-a,
7–13. §-a, 7. §-t megelõzõ alcíme,
141. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 38/2007.
(III. 7.) Korm. rendelet,
142. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
36/2007. (III. 7.) Korm. rendelet,
143. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2007. (III. 7.)
Korm. rendelet,
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144. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 32/2007.
(III. 6.) Korm. rendelet,
145. a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. §
(1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés rendjérõl szóló 112/1997.
(VI. 27.) Korm. rendelet a hatályát veszti” szövegrész,
12. § (3) bekezdése,
146. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,
147. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 29/2007.
(II. 28.) Korm. rendelet,
148. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
28/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,
149. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.)
Korm. rendelet és az egyes értékpapírok elõállításának,
kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1–5. §-a,
6. § (2) bekezdése,
150. a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1–11. §-a,
13. §-a, 1–2. melléklete,
151. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl
szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,
152. az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1–13. §-a, 14. §
(1) bekezdés második mondata, melléklete,
153. az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 19/2007. (II. 20.) Korm. rendelet
1–4. §-a, 5. § (2) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát
veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése” szövegrész, 5. § (3)–(4) bekezdése,
154. a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott
hitel igénybevételének feltételeirõl szóló 212/2006.
(X. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2007.
(II. 13.) Korm. rendelet,
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155. a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
14/2007. (II. 13.) Korm. rendelet,
156. a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési
kiadásainak támogatásáról szóló 13/2007. (II. 6.) Korm.
rendelet 8. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti a központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló
létszámcsökkentések többletkiadásainak finanszírozásáról
szóló 29/2005. (II. 15.) Korm. rendelet” szövegrész,
157. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 11/2007. (II. 6.) Korm. rendelet,
158. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet,
159. a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 320/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet kiegészítésérõl szóló 8/2007. (I. 30.)
Korm. rendelet,
160. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
7/2007. (I. 25.) Korm. rendelet,
161. az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek
feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 5/2007. (I. 24.) Korm. rendelet 1. §-a,
162. az ûrkutatással és ûrtevékenységgel kapcsolatos
kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 18.) Korm.
rendelet,
163. az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködésérõl szóló 186/2005.
(IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 2/2007.
(I. 18.) Korm. rendelet,
164. az oktatásügyi közvetítõi szolgálat, a könyvtári intézet, a közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató
szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérõl szóló 1/2007. (I. 9.)
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése,
165. a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint az ezzel összefüggõ, miniszteri feladat- és hatásköröket megállapító egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 368/2006. (XII. 29.) Korm. rendelet,
166. a közigazgatási hivatalokat érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2006. (XII. 28.)
Korm. rendelet,
167. a határon túli magyarsággal összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról szóló 364/2006. (XII. 28.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
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168. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos állami feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról szóló 363/2006.
(XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a, 6–8. §-a,
169. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (5),
(7) bekezdése, 22–24. §-a,
170. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése,
171. a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenõrzésérõl
szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 360/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §
(3), (6) bekezdése,
172. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári
elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm.
rendelet 1–25. §-a, 27. §-a, 1–9. számú melléklete,
173. a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 357/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet I–VI. Fejezete, 24. § (2) bekezdése, 25. § (1) bekezdése, 26. §
(1)–(4), (6) bekezdése,
174. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–89. §-a, 90. § (2),
(4), (6)–(8) bekezdése, 91. §-a, 1–22. számú melléklete,
175. a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet
31. § (2) bekezdése,
176. a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról
szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 352/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
177. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a
Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 350/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
178. a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 349/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
179. a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése, 24. §-a,
180. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
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szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (3)–(4) bekezdése,
181. a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 346/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet,
182. a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 344/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
183. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 10–11. §-a,
184. a Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjérõl
szóló 341/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a Magyar Takarmánykódexrõl
szóló 86/1997. (XI. 26.) FM rendelet hatályát veszti” szövegrész, 5. § (2) bekezdése,
185. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a, 20. § (2) bekezdése,
186. az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának
részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 332/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet,
187. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
24. § (2) bekezdése, 25–28. §-a,
188. a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerû rendszeres
szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggõ
emelésérõl szóló 329/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
6–9. §-a,
189. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
328/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–6. §-a, 7. § (2) bekezdése,
190. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1–11. §-a, 12. § (3)–(5) bekezdése, melléklete,
191. a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
1–11. §-a, 12. § (2), (4)–(5) bekezdése, 1–4. számú melléklete,
192. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint a
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személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–17. §-a,
19. § (1)–(4) bekezdése, 20. §-a, 1–3. számú melléklete,
193. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közremûködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintõ jogszabályok módosításáról, valamint
egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
194. az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló
323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,
195. az Országos Mentõszolgálatról szóló 322/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,
196. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. rendelet, valamint egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 321/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1–15. §-a, 16. § (2)–(6) bekezdése,
197. a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1–2. §-a, 3. § (2)–(5) bekezdése,
1–2. számú melléklete,
198. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–20. §-a, 21. §
(3)–(6) bekezdése,
199. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
200. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló
317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
201. a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 316/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
202. a fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 315/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1–9. §-a, 10. § (2)–(4) bekezdése,
203. a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló
312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése,
204. a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 8. § (3)–(4) bekezdése,
9. §-a,
205. a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2)–(3) bekezdése,
206. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a, 2. számú melléklete,
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207. az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 41. §-a, 41. §-t megelõzõ alcíme, 42. §
(4)–(5) bekezdése,
208. a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
21. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló
70/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet” szövegrész,
209. az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetekrõl
szóló 304/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a,
210. a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 7. § (2), (5) bekezdése,
211. a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl
szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 299/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
212. a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
213. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
9. § (2) bekezdése,
214. a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló
294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
215. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg a pályakezdõ munkanélküliek
elhelyezkedésének elõsegítésérõl 68/1996. (V. 15.) Korm.
rendelet, továbbá a munkába járással összefüggõ terhek
csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm.
rendelet 4–5. §-a, továbbá az 5/A. § (1) bekezdésében a „az
5. § szerint nyújtott” szövegrész, 6. §-ának (2) bekezdésében a „és a 4.” szövegrész, 6. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 13. § (2) bekezdése,
216. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
290/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
217. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–9. §-a, 10. §
(3)–(5) bekezdése, melléklete,
218. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes
szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
17. § (3) bekezdése,
219. a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1–11. §-a, 12. § (1) bekezdésé-
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ben az „ , ezzel egyidejûleg a Kr.” szövegrész, 12. § (1) bekezdés a)–b) pontja, 1–4. számú melléklete,
220. a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról
szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
284/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
221. a tudomány- és innováció-politikával összefüggõ
egyes jogszabályok módosításáról szóló 283/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet,
222. az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint
az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról
szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 282/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
223. a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 66–67. §-a, 3–4. számú melléklete,
224. a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
280/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
225. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
226. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §
(2)–(4) bekezdése, 18. §-t megelõzõ alcíme,
227. a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 44. § (2) bekezdése, 47. §-a,
228. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése,
229. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági
jogkörével összefüggõ egyes rendeletek módosításáról
szóló 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
230. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 268/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
231. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti:” szövegrész, 7. § a)–e) pontja,
232. a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
1–6. §-a, 7. § (3)–(4) bekezdése, melléklete,
233. a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 141/1995. (XI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet,
234. az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 6–42. §-a, 43. § (2) bekezdése,
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235. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
236. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek módosításáról szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
237. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész,
14. § (1) bekezdés a)–f) pontja,
238. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.
(XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2006.
(XII. 7.) Korm. rendelet 1–15. §-a, 16. § (2) bekezdése,
17–23. §-a, 25. §-a, 23. §-t követõ alcíme, 26. § (3) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti az e rendelet 24. §-a” szövegrész, 26. § (4) bekezdése, melléklete,
239. a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. §
(2) bekezdése,
240. az egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2006. (XII. 6.)
Korm. rendelet 1–20. §-a, 21. § (6) bekezdése, 1–3. számú
melléklete,
241. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet kiegészítésérõl szóló 250/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,
242. a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 138/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 5. §-a és 8. §-a” szövegrész,
243. az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,
244. az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. §
(2) bekezdése,
245. az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 13. §
(3) bekezdése,
246. az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés
programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
243/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,
247. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 95. §-a, 96. §-a,
248. a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult
rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen
év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz miatt
keletkezett károk enyhítésérõl szóló 155/2006. (VII. 26.)
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Korm. rendelet módosításáról szóló 241/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet,
249. a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában
az „ , ezzel egyidejûleg a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet a hatályát veszti” szövegrész,
250. a nemzeti gyász kihirdetésérõl szóló 238/2006.
(XI. 29.) Korm. rendelet,
251. a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 46. § (3)–(4) bekezdése, 47. §-a, 3. számú melléklete,
252. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ
egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet,
253. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
235/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. §
(2)–(3) bekezdése,
254. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 234/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet
1–14. §-a, 15. § (2), (4)–(5) bekezdése, melléklete,
255. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2006. (XI. 24.)
Korm. rendelet,
256. a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetésérõl és jogutódlásáról szóló 232/2006. (XI. 24.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdése,
257. a miniszterek feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 230/2006. (XI. 20.)
Korm. rendelet,
258. a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. §-a, 9. §-a, 4–6. számú melléklete,
259. a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 228/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 7. §
(1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a Korm. rendelet
13. §-a (5) bekezdésének c) és d) pontja, valamint a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló
58/2006. (III. 21.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész, 7. § (2), (3) bekezdése, valamint melléklete,
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260. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus
fizetési eszközökrõl szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. §-a, 22. §-t megelõzõ alcíme,
261. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
16–29. §-a, 16. §-t megelõzõ alcíme, 6–8. számú melléklete,
262. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló 225/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdése,
263. a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl
szóló 224/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 7–11. §-a,
264. a nemesfémtárgyak ellenõrzésérõl és jelölésérõl
szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 223/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
265. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a közös kapcsolattartási
szolgálati helyeken történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 222/2006. (XI. 17.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg a
Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és az egyéb szervezett bûnözés elleni küzdelemben történõ együttmûködésrõl szóló, Budapesten, 1995. június
28-án aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 120/1995.
(X. 4.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
266. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Szövetségi Kormány között az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon történõ államhatár-átlépésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 219/2006. (XI. 9.) Korm.
rendelet,
267. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az azt módosító
191/2006. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló
216/2006. (X. 31.) Korm. rendelet,
268. a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról
szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész,
6. § (1) bekezdés a), b) pontja, 6. § (3) bekezdése,
269. az EU Költségvetésébõl 2007-tõl támogatandó
egyedi projektek és komplex fejlesztések elõkészítéséhez
szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló
211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet 12. §-a,
270. a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2006. (X. 17.)
Korm. rendelet,
271. a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet,
272. a fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése,
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273. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet és a
kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 204/2006. (X. 13.)
Korm. rendelet 1. §-a,
274. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1–45. §-a, 48–49. §-a, valamint melléklete,
275. az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet,
276. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2006.
(X. 2.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (3) bekezdése,
277. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások 2006.
évi kiegészítõ emelésérõl szóló 199/2006. (X. 2.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése,
278. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/2006. (IX. 27.) Korm. rendelet,
279. a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 196/2006. (IX. 27.) Korm. rendelet,
280. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
194/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet,
281. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 193/2006. (IX. 25.) Korm.
rendelet,
282. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet,
283. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
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191/2006. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,
284. az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési
tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 190/2006. (IX. 5.) Korm.
rendelet,
285. a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez
kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2006.
(IX. 5.) Korm. rendelet,
286. a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2006. (IX. 5.)
Korm. rendelet,
287. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
288. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
183/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a,
289. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
181/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
290. a Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993.
(V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2006.
(VIII. 28.) Korm. rendelet,
291. az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörének változásával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 179/2006. (VIII. 28.) Korm.
rendelet,
292. az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és mûködésének részletes szabályairól szóló 67/2001.
(IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2006.
(VIII. 14.) Korm. rendelet,
293. a lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm.
rendelet 17. §-a,
294. az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok
feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2006. (VIII. 11.) Korm. rendelet
1–2. §-a, 3. § (2) bekezdése,
295. a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,
296. az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 16. § (2) bekezdése,
297. az egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet
1–6. §-a, 8–9. §-a, 12–13. §-a, 17–18. §-a,
298. a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló
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16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló
156/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet,
299. a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2006. (VII. 21.)
Korm. rendelet,
300. az egyes országos hatáskörû államigazgatási szervek megszüntetésérõl és jogutódlásáról szóló 149/2006.
(VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
301. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
146/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet,
302. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet
1–7. §-a, 8. § (4) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
303. a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról
szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet,
304. a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról
szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet,
305. az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok
feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdése,
306. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 133/2006. (VI. 15.) Korm.
rendelet,
307. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 5. § (4) bekezdése, melléklete,
308. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (4) bekezdése,
309. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében
az „ , ezzel egyidejûleg a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról
szóló 196/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet, az azt módosító
274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-a a) pontjának
második francia bekezdése, továbbá a 334/2004. (XII. 15.)
Korm. rendelet 9. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályát
veszti” szövegrész,
310. a Kormány megalakulásával összefüggésben szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
129/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet,
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311. az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
125/2006. (V. 19.) Korm. rendelet,
312. az egyes foglalkoztatási célú támogatásokat megállapító kormányrendeleteknek a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményével összefüggõ módosításáról
szóló 122/2006. (V. 19.) Korm. rendelet,
313. a megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, valamint a megváltozott
munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet,
314. a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és
azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet,
315. a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 7. § (2)–(4) bekezdése,
316. a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
317. a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet
során teendõ intézkedésekrõl szóló 101/2006. (IV. 25.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
szóló 111/2006. (V. 9.) Korm. rendelet,
318. az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a
kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. rendelet 22. §-a,
319. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2006. (IV. 28.)
Korm. rendelet,
320. a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
105/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,
321. a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság
szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
19. § (12) bekezdése, 21. §-a,
322. az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg az Európai
Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló
121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 29. §-ának (2) bekezdése
hatályát veszti” szövegrész, 9. § (2) bekezdése, 10. §-a,
323. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet,
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324. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 99/2006. (IV. 25.) Korm.
rendelet,
325. a 2006. évi rendkívüli árvízvédekezés költségvetési forrásának biztosításáról szóló 97/2006. (IV. 20.) Korm.
rendelet,
326. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet,
327. a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 32. §-a,
328. a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet
során teendõ intézkedésekrõl szóló 76/2006. (IV. 3.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
szóló 85/2006. (IV. 10.) Korm. rendelet,
329. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
84/2006. (IV. 7.) Korm. rendelet,
330. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 83/2006. (IV. 7.) Korm. rendelet,
331. a 2006. évi rendkívüli árvízi védekezés költségvetési forrásának biztosításáról szóló 82/2006. (IV. 6.)
Korm. rendelet,
332. az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási
Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a,
333. a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését
szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006.
(IV. 4.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése,
334. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2006.
(IV. 4.) Korm. rendelet,
335. a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet
során teendõ intézkedésekrõl szóló 76/2006. (IV. 3.)
Korm. rendelet,
336. a végelszámolás számviteli feladatairól szóló
72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (2)–(4) bekezdése,
337. a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése, 61. §-a, 62. §-a, 61. §-t megelõzõ alcíme, 62. §-t
megelõzõ alcíme,
338. a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságról
szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Magyar
Akkreditációs Bizottságról szóló 199/2000. (XI. 29.)
Korm. rendelet” szövegrész,
339. a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsról szóló
68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében
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az „ , és ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Felsõoktatási
Tudományos Tanács szervezetérõl, mûködésérõl és megválasztási rendjérõl szóló 15/1997. (III. 12.) MKM rendelet, valamint az ezt módosító 34/2000. (XII. 27.) OM rendelet” szövegrész,
340. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és
az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
64/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
341. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet 58. § (1) bekezdése, 60. §-a, 61. § (1), (4)–(7) bekezdése,
342. az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
8. § (3)–(4) bekezdése,
343. a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából
való letétbe helyezésérõl és kezelésérõl szóló 61/2006.
(III. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés második mondata,
344. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2006. (III. 23.) Korm.
rendelet,
345. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2006. (III. 21.) Korm. rendelet,
346. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 57/2006. (III. 21.) Korm. rendelet 1–15. §-a, 16. § (7)–(8), (10)–(12) bekezdése,
2–4. számú melléklete,
347. a növényvédelmi közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 56/2006. (III. 14.) Korm. rendelet,
348. a mezõgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadékok, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékának kiegészítõ emelésérõl, továbbá a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet 2. §-a,
349. köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
54/2006. (III. 14.) Korm. rendelet,
350. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2006.
(III. 10.) Korm. rendelet,
351. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú
állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren-
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delet módosításáról szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 48/2006. (III. 7.) Korm. rendelet,
352. a lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról
szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerzõdési feltételeirõl szóló
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló
47/2006. (III. 7.) Korm. rendelet 1–11. §-a, 12. § (2) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg az Ászfr. 1. és 2. számú
mellékletében a „teljes hiteldíj mutató” szövegrész helyébe a „kölcsöndíj mutató” szövegrész lép” szövegrész, 12. §
(7) bekezdése,
353. a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 46/2006. (III. 7.)
Korm. rendelet,
354. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2006. (II. 28.) Korm. rendelet,
355. a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
rendelet 16. § (2) bekezdése,
356. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
43/2006. (II. 27.) Korm. rendelet,
357. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet,
358. a nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint
a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl
szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 41/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a,
359. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 40/2006. (II. 27.) Korm. rendelet
1–11. §-a, 12. § (4)–(5) bekezdése, 13. §-a,
360. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
39/2006. (II. 20.) Korm. rendelet,
361. a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 38/2006. (II. 20.)
Korm. rendelet,
362. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet,
363. a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 36/2006. (II. 20.) Korm. rendelet,
364. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya közötti postai

4268

MAGYAR KÖZLÖNY

és távközlési együttmûködésrõl szóló Egyezmény megszüntetésérõl szóló 35/2006. (II. 16.) Korm. rendelet,
365. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet és az ezzel
összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló
33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet,
366. a mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
32/2006. (II. 15.) Korm. rendelet,
367. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggõ szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló
26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
31/2006. (II. 8.) Korm. rendelet,
368. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet
1–2. §-a, 4. §-a, 1–3. számú melléklete,
369. a vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek hatályon kívül helyezésérõl szóló 29/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,
370. a mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az
Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival
való egyeztetésérõl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,
371. a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg”, a „hatályát veszti” szövegrész, 14. § (1) bekezdés a)–b) pontja,
14. § (2) bekezdése, 20. §-a,
372. az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdésében az „ , egyidejûleg az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklete 3. pontjának a) alpontja hatályát
veszti” szövegrész,
373. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére
vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
374. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú
állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
1–18. §-a,
375. a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,
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376. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
20/2006. (I. 31.) Korm. rendelet,
377. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 19/2006. (I. 31.) Korm. rendelet,
378. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése,
379. a területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 17/2006. (I. 26.) Korm. rendelet,
380. a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2006. (I. 26.)
Korm. rendelet 1–3. §-a, melléklete,
381. a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2006. (I. 26.)
Korm. rendelet,
382. a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 13/2006. (I. 20.)
Korm. rendelet,
383. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
10/2006. (I. 18.) Korm. rendelet,
384. a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok elõirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm.
rendelet és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2006. (I. 13.)
Korm. rendelet 5–10. §-a, 5. §-t megelõzõ alcíme, 10. §-t
megelõzõ alcíme,
385. a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról
szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
4/2006. (I. 13.) Korm. rendelet,
386. a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2006. (I. 13.) Korm. rendelet,
387. az egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról
szóló 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet,
388. a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között
a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november
30-án aláírt Egyezmény végrehajtására szolgáló igazgatási
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megállapodás kihirdetésérõl szóló 1/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,
389. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4. §-t megelõzõ alcíme, 9. §-t megelõzõ alcíme,
390. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, a biztosítók, a befektetési alapok,
a kockázati tõketársaságok és a kockázati tõkealapok éves
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
szóló 334/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
391. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 332/2005. (XII. 29.) Korm.
rendelet,
392. az irányított betegellátási rendszerrõl szóló
331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4)–(5) bekezdése,
393. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
394. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
395. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 328/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
396. a személyazonosításra és a lakcímigazolásra alkalmas okmányokkal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 327/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
397. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról szóló 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet,
398. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
320/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–12. §-a, 13. §
(1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg”, valamint a „hatályát veszti” szövegrész, 13. § (1) bekezdés a)–b) pontja,
13. § (2) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
399. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári
elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 319/2005. (XII. 26.) Korm.
rendelet,
400. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
318/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 1–50. §-a, 51. §
(3) bekezdése, 1–17. számú melléklete,
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401. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 315/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 1–30. §-a, 32–46. §-a, 48–49. §-a, 51–77. §-a,
78. § (4)–(6) bekezdése, 1–8. számú melléklete,
402. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 27. § (2)–(3) bekezdése, 29. §-a,
403. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 313/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet,
404. a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
405. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1–9. §-a, 10. § (2)–(3) bekezdése, 11. § (3)–(4) bekezdése,
406. a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
407. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
408. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 304/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet,
409. a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú
biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 303/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet,
410. a hatósági élelmiszer-ellenõrzés rendjérõl szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében
az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti az élelmiszerek ellenõrzésének rendjérõl szóló 21/1998. (IV. 8.)
FM–BM–HM–IKIM–NM együttes rendelet” szövegrész,
5. § (2), (4) bekezdése, 6–8. §-a,
411. az ûrkutatással és ûrtevékenységgel kapcsolatos
kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg a Magyar Ûrkutatási Iroda létrehozásáról szóló 3/1992.
(I. 6.) Korm. rendelet, a Magyar Ûrkutatási Iroda létrehozásáról szóló 3/1992. (I. 6.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 190/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet, valamint az R.
4. §-a (5) bekezdésének k) pontja hatályát veszti” szövegrész,
412. a központosított illetményszámfejtésrõl szóló
172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló
299/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–8. §-a, 9. §
(2)–(3) bekezdése,
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413. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek módosításáról szóló 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet,
414. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2005. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1–30. §-a, „I. A személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat
mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. rendelet módosítása” címe, „II. A gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosítása” címe, 35. §-a, 1–4. számú melléklete,
415. a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2005. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1–27. §-a, 28. § (2)–(3) bekezdése, melléklete,
416. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2005. (XII. 23.)
Korm. rendelet,
417. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1–9. §-a, 10. § (3)–(4) bekezdése, melléklete,
418. a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl
szóló 291/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7–11. §-a,
419. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló 290/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2),
(4) bekezdése,
420. a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a
szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész, 15. § (1) bekezdés
a)–b) pontja, 15. § (2) bekezdés a) pontja,
421. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
286/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,
422. a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és
önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 285/2005. (XII. 20.) Korm.
rendelet,
423. az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001.
(X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2005.
(XII. 20.) Korm. rendelet,
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424. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 280/2005.
(XII. 20.) Korm. rendelet,
425. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 279/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,
426. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló
élelmezési költségtérítésérõl szóló 278/2005. (XII. 20.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,
427. az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló
277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában az „ , ezzel
egyidejûleg az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint
elnöke feladat- és hatáskörérõl szóló 12/1992. (IV. 23.) KTM
rendelet, valamint az azt módosító 33/1994. (XII. 7.) KTM
rendelet hatályát veszti” szövegrész,
428. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,
429. a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai
bonthatóságának ellenõrzésérõl és az információszolgáltatás rendjérõl szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §
(1) bekezdés második mondata,
430. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet, a közúti árutovábbítási szerzõdésekrõl szóló
2/1981. (I. 31.) MT rendelet, valamint az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet
1–9. §-a, 10. § (3) bekezdése,
431. a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2005. (XII. 14.)
Korm. rendelet,
432. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 267/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,
433. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
266/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,
434. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ
egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,
435. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
264/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,
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436. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
263/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,
437. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
262/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,
438. a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 258/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet,
439. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
257/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet,
440. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló
254/2005. (XI. 30.) Korm. rendelet,
441. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2005. (XI. 18.) Korm. rendelet,
442. a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet 7–12. §-a, 4–9. számú
melléklete,
443. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 246/2005. (XI. 10.) Korm. rendelet,
444. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet,
445. a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
244/2005. (X. 31.) Korm. rendelet,
446. a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló
145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
243/2005. (X. 28.) Korm. rendelet,
447. a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 141/1995. (XI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 242/2005. (X. 28.)
Korm. rendelet,
448. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 235/2005. (X. 25.) Korm. rendelet,
449. a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2005. (X. 21.) Korm. rendelet 1–5. §-a,
6. §-t megelõzõ alcíme, 6. § (2) bekezdése,
450. a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló
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233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés második mondata,
451. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 232/2005. (X. 19.) Korm. rendelet,
452. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2005. (X. 19.)
Korm. rendelet,
453. a tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történõ
befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2005. (X. 19.)
Korm. rendelet,
454. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes oktatási ágazati feladatokat
érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2005.
(X. 13.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 6–9. §-a, 11. §-a, 12. §-a,
455. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1–8. §-a,
10. §-a, 11. §-a,
456. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes gazdasági és közlekedési
ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,
457. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes földmûvelésügyi ágazati
feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló
226/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1–7. §-a,
458. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes foglalkoztatási és munkaügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1–9. §-a,
12. §-a, 13. §-a,
459. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes egészségügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló
224/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 7. §-a,
460. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes belügyi ágazati feladatokat
érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2005.
(X. 13.) Korm. rendelet 1–6. §-a, 13. §-a, 15. §-a, 16. §-a,
melléklete,
461. az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási
Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására, meg-
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szüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,
462. a rejtjeltevékenységrõl szóló 43/1994. (III. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 220/2005. (X. 13.)
Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,
463. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló
219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (5) bekezdése, 7. §-a, 8. §-a,
464. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 218/2005.
(X. 11.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (2)–(4) bekezdése,
465. a mezõgazdasági termelõk éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002.
(X. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
217/2005. (X. 7.) Korm. rendelet,
466. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások 2005.
évi kiegészítõ emelésérõl szóló 216/2005. (X. 7.) Korm.
rendelet 5. § (4), (6) bekezdése,
467. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet és az azt módosító
342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
211/2005. (X. 5.) Korm. rendelet,
468. az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl
szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
469. a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
470. az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl
és mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet
1–7. §-a, 8. § (2) bekezdése,
471. a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
203/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet 1–3. §-a,
472. a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet
1–7. §-a,
473. a települési önkormányzatok által a belterületi csapadékvíz-elvezetõ rendszerek karbantartására szervezett
közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítésérõl szóló 169/2005. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet,
474. a postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 196/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet,
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475. az elektronikus ügyintézést lehetõvé tevõ informatikai rendszerek biztonságáról, együttmûködési képességérõl és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.)
Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése,
476. az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése,
477. a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2005. (IX. 19.) Korm. rendelet,
478. a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl
szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 188/2005. (IX. 15.) Korm. rendelet,
479. a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
187/2005. (IX. 15.) Korm. rendelet,
480. az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködésérõl szóló 186/2005.
(IX. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg az Ipari Park címrõl szóló 185/1996.
(XII. 11.) Korm. rendelet, az Ipari Park cím elnyerését
szolgáló pályázati rendszer mûködtetésérõl szóló
19/1997. (V. 14.) IKIM rendelet, továbbá a módosításáról szóló 23/2000. (VII. 21.) GM rendelet és a 17/2002.
(X. 4.) GKM rendelet hatályát veszti” szövegrész, 14. §
(4) bekezdése,
481. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 185/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet,
482. az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti a távközlési szám- és címgazdálkodásról,
valamint annak eljárási szabályairól szóló 75/2000. (V. 31.)
Korm. rendelet” szövegrész, 17. § (3) bekezdése,
483. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
182/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet,
484. a megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 16. §-a,
485. az egyes társadalombiztosítási törvények végrehajtásáról rendelkezõ kormányrendeletek, valamint a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és
helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója
által igényelhetõ költségvetési támogatásról szóló
20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
174/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet,
486. a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet
1–3. §-a, 4. § (2) bekezdése,
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487. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 168/2005. (VIII. 24.) Korm.
rendelet,
488. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2005. (VIII. 24.) Korm. rendelet,
489. a független biztosításközvetítõi és a biztosítási
szaktanácsadói felelõsségbiztosítási szerzõdés minimális
tartalmi követelményeirõl szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 166/2005. (VIII. 22.) Korm.
rendelet 1. §-a,
490. az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak
nemzeti felosztási tervérõl szóló 164/2005. (VIII. 16.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak felosztási tervérõl szóló 72/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet, a módosításáról szóló 133/2005. (VII. 8.)
Korm. rendelet, valamint a közcélú távbeszélõ-hálózat
struktúratervérõl szóló 26/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet”
szövegrész, 3. § (4)–(5) bekezdése,
491. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, elõirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának
egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 163/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,
492. a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
162/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,
493. a növényvédelmi közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
494. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg
hatályát veszti a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott elõállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhetõ egyes tevékenységek szabályozásáról szóló
272/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet és az azt módosító
87/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet” szövegrész,
495. a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet 18. §-a, 19. §-a, 23. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti a távhõszolgáltatásról szóló 1998.
évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 1/1999. (I. 1.)
Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.)
Korm. rendelet 14. §-a és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése” szövegrész,
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496. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/2005.
(VIII. 11.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 5. § (2) bekezdése,
497. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2005. (VIII. 2.)
Korm. rendelet,
498. a tengerészek képzésérõl, képesítésérõl és az õrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi
egyezmény melléklete módosításainak kihirdetésérõl
szóló 147/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
499. az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértõként foglalkoztatott köztisztviselõk és a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési
rendjérõl szóló 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése,
500. a fõtisztviselõk és a központi tisztek illetményének
részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési
rendjérõl szóló 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdése,
501. a terület- és vidékpolitika kormányzati koordinációjával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet,
502. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet,
503. az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó
területi szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 341/2004.
(XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2005.
(VII. 15.) Korm. rendelet,
504. a vagyonnyilatkozat tételérõl, átadásáról, kezelésérõl, az abban foglalt adatok védelmérõl, valamint a Közszolgálati Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl, mûködésérõl
és az ellenõrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2005.
(VII. 15.) Korm. rendelet,
505. az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek
feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 132/2005. (VII. 8.) Korm. rendelet,
506. a Szociálpolitikai Tanács összetételérõl, szervezetérõl és mûködésérõl szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2)–(3) bekezdése,
507. a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2005.
(VI. 29.) Korm. rendelet,
508. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 125/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,
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509. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
122/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a,
510. a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 121/2005. (VI. 28.)
Korm. rendelet,
511. a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2005.
(VI. 27.) Korm. rendelet,
512. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint a
személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet,
513. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2005. (VI. 27.)
Korm. rendelet,
514. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet, valamint a pénztárak központi nyilvántartásával
összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a
foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 115/2005. (VI. 27.) Korm.
rendelet,
515. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
114/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet,
516. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet,
517. a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2005.
(VI. 23.) Korm. rendelet,
518. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak
visszavételérõl szóló 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet
12. §-a, 13. §-a,
519. a 2005. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításairól szóló levélváltás kihirdetésérõl
szóló 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet 5. §-a,
520. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet
1–9. §-a, 11–31. §-a, 33–39. §-a, 40. § (2)–(3) bekezdése,
1., 2. számú melléklete,
521. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
104/2005. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a, 3–6. §-a, 8. §-a,
12. § (2) bekezdése,

2008/71. szám

522. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
megküldésének és közzétételének rendjére vonatkozó
egyes szabályok módosításáról szóló 102/2005. (VI. 4.)
Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (5), (7) bekezdése,
523. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
101/2005. (V. 31.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (2) bekezdése, melléklete,
524. az egységes digitális rádiótávközlõ rendszer létrehozásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokkal
megbízott kormánybiztos feladat- és hatáskörérõl szóló
98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § második mondata,
7–8. §-a,
525. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 96/2005. (V. 21.) Korm. rendelet,
526. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2005. (V. 21.) Korm. rendelet,
527. a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
90/2005. (V. 6.) Korm. rendelet,
528. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése, 25. § (1)–(2) bekezdése, 26. §-a,
529. a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2005. (V. 5.)
Korm. rendelet,
530. a Nemzeti Ellenállásért Emléklap újbóli adományozásáról szóló 85/2005. (V. 2.) Korm. rendelet 1–7. §-a,
9. §-a,
531. az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2005. évi elõirányzatának módosítási rendjérõl és
a többlettámogatás igénylésérõl, valamint az egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
83/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet,
532. az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl szóló
214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
79/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1–4. §-a,
533. az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 78/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet,
534. a közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
77/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet,
535. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet,
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536. a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános
szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet
7. §-ban az „ , egyidejûleg hatályát veszti a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 12. §-ának (2) bekezdése
és 13. §-a” szövegrész,
537. a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
67/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet,
538. a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrõl
szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 65/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet,
539. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû
rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosításáról szóló 64/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet,
540. a nemzeti gyász kihirdetésérõl szóló 62/2005. (IV. 6.)
Korm. rendelet,
541. a többcélú kistérségi társulások megalakulásának
2005. évi ösztönzésérõl és modellkísérletek támogatásáról
szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
61/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet,
542. a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes
közszolgáltatások 2005. évi normatív mûködési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 60/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet,
543. a postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 59/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet,
544. a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló
17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet,
545. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet,
546. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
52/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 84. §-a (1) bekezdésének
a) pontja, valamint 84. §-ának (3) bekezdése, továbbá
87. §-ának (12) bekezdése a hatályát veszti” szövegrész,
547. a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.)
Korm. rendelet 11. § (2)–(3) bekezdése,
548. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2005. (III. 23.) Korm. rendelet,
549. az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet
1–4. §-a, 5. § (2)–(3) bekezdése, melléklete,
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550. a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus
aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 45/2005. (III. 11.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése,
551. a kormányzati informatika koordinációjáról és a
kapcsolódó eljárási rendrõl szóló 44/2005. (III. 11.) Korm.
rendelet 9. § (2)–(4) bekezdése,
552. a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok
közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól
szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
553. a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 31. §-a,
32. §-a, 31. §-t megelõzõ alcíme,
554. az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról
szóló 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet,
555. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 37/2005. (III. 10.) Korm. rendelet,
556. a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999.
(II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2005.
(II. 18.) Korm. rendelet,
557. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 32/2005. (II. 15.) Korm. rendelet,
558. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló
30/2005. (II. 15.) Korm. rendelet,
559. az önkéntes haderõre történõ áttéréssel összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl, illetõleg módosításáról szóló 28/2005. (II. 15.)
Korm. rendelet,
560. a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes
közszolgáltatások 2005. évi normatív mûködési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 26/2005. (II. 11.) Korm. rendelet,
561. a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2005. (II. 11.)
Korm. rendelet,
562. az országos jelentõségû területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2005. (II. 11.)
Korm. rendelet,
563. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû
rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosításáról szóló 22/2005. (II. 11.) Korm. rendelet,
564. a gyorsforgalmi utak építésével összefüggõ elõvásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló
21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,
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565. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. rendelet 25–26. §-a, 25. §-t megelõzõ alcíme, 27. § (1) bekezdés második mondata,
566. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2005. (II. 10.)
Korm. rendelet,
567. a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm.
rendelet 24. § (3) bekezdése,
568. a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
16/2005. (I. 26.) Korm. rendelet,
569. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
15/2005. (I. 26.) Korm. rendelet,
570. az egyes egészségügyi tárgyú és az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörével összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 12/2005. (I. 26.) Korm.
rendelet,
571. a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 10/2005. (I. 19.) Korm. rendelet,
572. a postai szolgáltatók, a postai közremûködõk és a
titkos információgyûjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttmûködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 19. §-a,
573. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2005. (I. 12.)
Korm. rendelet 1–19. §-a, 21–22. §-a,
574. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(3) A településszerkezeti
terv kötelezõ alátámasztó szakági munkarésze:] „2. a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelõ tartalommal),” [javaslat]” szövegrész,
575. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet,
576. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet,
577. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 6–11. §-a,
13–23. §-a, 25. §-a, 27–34. §-a, 37–93. §-a, 94. § (3)–(5),
(8)–(9), (13) bekezdése, 1–5., 7/a., 7/b., 8/a., 10–12.,
16–19. számú melléklete,
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578. a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl
szóló 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 7–11. §-a,
579. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló 379/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2),
(4) bekezdése,
580. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
378/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet,
581. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 377/2004.
(XII. 28.) Korm. rendelet 1–16. §-a, 18. § (4)–(5) bekezdése,
582. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet
1–23. §-a, 24. § (5), (7)–(8) bekezdése, 25. §-a, 1–5. számú
melléklete,
583. a Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész, valamint a
Népmûvészet Mestere járadék folyósításáról szóló
374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,
584. az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni
vámhatósági intézkedésekrõl szóló 371/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
585. az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekrõl
és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeirõl szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
586. a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet,
587. a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 367/2004.
(XII. 26.) Korm. rendelet,
588. a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló
védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 366/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet,
589. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI. 14.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 364/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1–9. §-a, 10. § (2) bekezdése,
590. az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelõ anyag mennyiség meghatározás
módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet,
591. a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak, valamint a Pénztárak Garancia Alapja beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,
592. a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003.
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(XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2004.
(XII. 22.) Korm. rendelet,
593. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,
594. a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 349/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1–6. §-a,
7. § (2) bekezdése,
595. a tõzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végzõ
szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.)
Korm. rendelet 16. § (2)–(4) bekezdése,
596. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, valamint a biztosítók éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
347/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,
597. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a Frekvenciasávok
Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló
284/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
598. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,
599. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeirõl,
eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 344/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,
600. az egyes kormányrendeleteknek az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal megszüntetésével összefüggõ módosításáról szóló 343/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,
601. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a, 4. §
(1)–(5) bekezdése, 6. § (1)–(5) bekezdése, 7–10. §-a, 11. §
(1)–(3) bekezdése, 12. § (1)–(3) bekezdése, 13. §-a,
15–22. §-a, 24–29. §-a, 30. § (2) bekezdése, melléklete,
602. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 338/2004. (XII. 18.) Korm. rendelet,
603. a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint ahhoz kapcsolódóan egyes más jogszabályok módosításáról szóló 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet,
604. a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,
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605. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 332/2004. (XII. 11.)
Korm. rendelet,
606. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet, valamint a pénztárak központi nyilvántartásával
összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a
foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 331/2004. (XII. 11.) Korm.
rendelet,
607. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
330/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,
608. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
329/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,
609. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
328/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,
610. az Energiagazdálkodási célelõirányzat kezelésérõl
és felhasználásáról szóló 113/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2004. (XII. 9.) Korm. rendelet,
611. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes
hiteldíj mutató számításáról és közzétételérõl szóló
41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
324/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet,
612. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 323/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet,
613. az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint
az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról
szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 321/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet,
614. a független biztosításközvetítõi és a biztosítási
szaktanácsadói felelõsségbiztosítási szerzõdés minimális
tartalmi követelményeirõl szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm.
rendelet 7. § (2) bekezdése,
615. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az
egyes, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek
módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet
1–9. §-a, 10. § (5)–(6), (8)–(10) bekezdése,
616. a jármûvezetõ gyakorlati szakoktatók saját jármû üzemeltetésének költségtérítésérõl szóló 124/1994.
(IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2004.
(XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,
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617. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 310/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet,
618. az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdése,
619. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggõ adatszolgáltatásról szóló 307/2004.
(XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti a kis- és középvállalkozások támogatásokból, vállalkozói hitelekbõl és közbeszerzésekbõl
való részesedésével összefüggõ adatszolgáltatásról szóló
205/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet” szövegrész, 5. §
(2) bekezdése,
620. a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet
4. §-a,
621. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (2)–(3) bekezdése,
622. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
299/2004. (X. 30.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (4) bekezdése,
623. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdése,
624. a mezõgazdasági termelõk éven belüli lejáratú
hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló
215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
285/2004. (X. 27.) Korm. rendelet,
625. a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmérõl szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
626. az egyes, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm.
rendelet 3–11. §-a, 13. §-a, 14. § (2) bekezdésében az „ , a
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
10. §-a, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és
folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
7. §-a (5) bekezdésének c) pontja 2004. december 1-jén hatályát veszti” szövegrész, 14. § (5)–(7) bekezdése,
627. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsõfokú
tanulmányok egyenértékûségének elismerésérõl szóló,
Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 279/2004. (X. 13.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdése,
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628. a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési
ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 273/2004. (IX. 29.)
Korm. rendelet,
629. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
2004. november havi kiegészítõ emelésérõl szóló
270/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (4), (6)–(7) bekezdése,
630. a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar
Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Babérkoszorúja, a Népmûvészet Mestere díj alapításáról
szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet 13. § (2)–(3) bekezdése,
631. a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet 13. §-a, 14. § (3)–(5) bekezdése,
632. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2003. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetésérõl szóló 265/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet 5. §-a,
633. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet 19. § (3)–(5) bekezdése, 20. §-a,
634. a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló
263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
11. §-a,
635. a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,
636. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
261/2004. (IX. 22.) Korm. rendelet,
637. a Hernád folyó 2004. év júliusi–augusztusi áradásával összefüggésben károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásáról szóló 259/2004. (IX. 16.) Korm.
rendelet,
638. a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a
kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl,
továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet
19. § (2)–(3) bekezdése,
639. a békéltetõ testületi tagok díjazásáról szóló
211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
255/2004. (IX. 8.) Korm. rendelet,
640. a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése, 55. §-a,
55. §-t megelõzõ alcíme,
641. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/2004.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 1–11. §-a, 12. § (3)–(4) bekezdése,
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642. az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.)
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
643. az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 248/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet,
644. a Hernád folyó 2004. év júliusi–augusztusi áradásával összefüggésben károsodott lakóingatlanok felmérésérõl szóló 243/2004. (VIII. 21.) Korm. rendelet,
645. az 1988. január 1-jét megelõzõen kibocsátott utasítások deregulációjára irányuló miniszteri rendeletek kiadását biztosító felhatalmazásról szóló 237/2004.
(VIII. 13.) Korm. rendelet,
646. a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól szóló 236/2004. (VIII. 13.) Korm. rendelet
21. §-ában az „ , egyidejûleg a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól szóló 255/2001. (XII. 18.)
Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
647. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet,
648. a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését
célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a,
3. § (1) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejûleg hatályát
veszti:” szövegrész, 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja, 3. §
(2) bekezdése,
649. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet,
650. a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,
651. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
és a közszolgáltatási szerzõdésrõl szóló 224/2004.
(VII. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése,
652. az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó
pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 223/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet,
653. a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (4), (5), (8) bekezdése,
654. a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés második mondata, 41. § (2)–(4), (6) bekezdése, 42. §
(2)–(3), (6) bekezdése,
655. a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés második mondata, 41. § (2) bekezdés a) pontjában az „ , és ezzel egyidejûleg az R. 2. számú melléklete hatályát veszti” szövegrész, 41. § (4) bekezdés b) pontja, 41. § (11) bekezdés
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b) pontja, 41. § (13) bekezdése, 42–44. §-a, 45. § (2) bekezdése,
656. a 2004. júniusi rendkívüli idõjárás következtében
károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásáról
szóló 217/2004. (VII. 19.) Korm. rendelet,
657. az EU Kommunikációs Közalapítvány megszüntetésérõl szóló 216/2004. (VII. 19.) Korm. rendelet,
658. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti a
sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 154/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet, valamint az
azt módosító 55/2003. (IV. 16.) Korm. rendelet” szövegrész, 21. § (2) bekezdése,
659. az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló 40/2003.
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 214/2004.
(VII. 13.) Korm. rendelet 1–6. §-a,
660. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
213/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 1–16. §-a, 18. §
(1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti a
környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003.
(IV. 11.) Korm. rendelet” szövegrész, 18. § (1) bekezdés
a)–b) pontja, 18. § (2)–(3) bekezdése,
661. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 104/1991.
(VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2004.
(VII. 12.) Korm. rendelet,
662. a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés második mondata,
663. a kedvezõtlen besorolású térségekben gazdálkodó
mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek mérséklésérõl szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet,
664. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet,
665. a fogyasztói csoportok szervezésére és mûködésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 186/2001.
(X. 11.) Korm. rendelet hatályba nem lépésérõl szóló
205/2004. (VI. 30.) Korm. rendelet,
666. az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének idõszaki csökkentésérõl szóló 195/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 203/2004. (VI. 26.)
Korm. rendelet,
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667. a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításáról szóló nemzetközi szerzõdések kihirdetésérõl szóló 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §-a,
668. az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetésérõl szóló 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet,
669. a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 197/2004. (VI. 22.) Korm. rendelet,
670. a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folytatandó együttmûködésrõl szóló
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 196/2004. (VI. 21.)
Korm. rendelet 3. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti
a Bukarestben, 1986. évi június hó 25. napján a Magyar
Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a határt alkotó és a határ által átmetszett vizekkel kapcsolatos vízügyi kérdések szabályozásáról kötött egyezmény kihirdetésérõl szóló 1/1987.
(I. 27.) MT rendelet” szövegrész,
671. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet,
672. a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet, valamint a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993.
(X. 26.) Korm. rendelet és a személyazonosító igazolvány
kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2004. (VI. 12.)
Korm. rendelet,
673. a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet
20. §-a,
674. a Nemzet Sportolója Címrõl szóló 40/2004.
(III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2004.
(VI. 8.) Korm. rendelet,
675. az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttmûködésének
rendjérõl szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti a
távközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjérõl és szabályairól szóló 75/1998. (IV. 24.)
Korm. rendelet” szövegrész,
676. a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatkörérõl,
szervezetérõl és mûködésérõl szóló 229/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2004. (V. 26.)
Korm. rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,
677. a belügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint egyes to-
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vábbi
kormányrendeletek
módosításáról
szóló
169/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,
678. a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 30. §-t követõ alcíme,
679. az állami sportinformációs rendszerrõl szóló
166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 11. §-ában az „ , ezzel
egyidejûleg hatályát veszti az állami sportinformációs
rendszerrõl szóló 320/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 125/2002. (V. 17.) Korm. rendelet
és az 56/2003. (IV. 16.) Korm. rendelet” szövegrész,
680. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggõ
nyilvántartásról és jelentési kötelezettségrõl szóló
27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet,
681. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és
-tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggõ
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 164/2004. (V. 21.) Korm. rendelet,
682. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2004. (V. 21.)
Korm. rendelet,
683. a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékérõl szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet 5. § (2), (6)–(8) bekezdése,
684. a radioaktív hulladék országhatáron át történõ szállításának engedélyezésérõl szóló 155/2004. (V. 14.)
Korm. rendelet 22. § (1), (3) bekezdése,
685. az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mûvészeti ágak felsorolásáról szóló
169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
154/2004. (V. 14.) Korm. rendelet,
686. a pénzváltási tevékenységrõl szóló 297/2001.
(XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
153/2004. (V. 14.) Korm. rendelet,
687. a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2004. (V. 14.) Korm. rendelet,
688. a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá
esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló
150/2004. (V. 7.) Korm. rendelet,
689. a külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 146/2004.
(V. 1.) Korm. rendelet,
690. a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló
144/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

2008/71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

691. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 34. § (3)–(5) bekezdése,
692. a tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet,
693. a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
694. a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 136/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
695. az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási
Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. §
(2)–(5) bekezdése,
696. az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és mûködésének részletes szabályairól szóló 67/2001.
(IV. 20.) Korm. rendelet, valamint a Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének részletes szabályairól szóló
65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló
131/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
697. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
129/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
698. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ
egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
699. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet „I. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása” címe, „II. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl
szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása”
címe, 2–12. §-a, 13. § (4)–(5) bekezdése, melléklete,
700. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárakat érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
701. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
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702. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Szövetségi Kormány között határforgalom ellenõrzõ helyek létesítésérõl és a határforgalom ellenõrzésében való
együttmûködésrõl szóló, Bécsben, 2004. április 29-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 124/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
703. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 122/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
704. az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán
szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 22–28. §-a, melléklete,
705. az Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök és az
Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendjérõl szóló
119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 66. § (2), (5), (6) bekezdése, 67. §-a, 68. §-a,
706. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
116/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,
707. a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 115/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,
708. a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-ában
az „ , ezzel egyidejûleg a Népi Iparmûvészeti Tanács megszûnésérõl szóló 11/1992. (I. 20.) Korm. rendelet hatályát
veszti” szövegrész,
709. a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirõl
szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 113/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,
710. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,
711. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,
712. a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
109/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
713. az egyes, a jövedékiadó-visszatérítéseket, illetve a
fejlesztési adókedvezményt érintõ kormányrendeletek
módosításáról szóló 108/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
714. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002.
(VIII. 23.) Korm. rendelet, valamint a villamosenergia-fogyasztók feljogosításáról szóló 181/2002. (VIII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 107/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet,
715. a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren-
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delet módosításáról szóló 106/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
716. a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg
hatályát veszti a légi közlekedés védelmének szabályairól,
a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló 201/1998. (XII. 17.)
Korm. rendelet” szövegrész, 28. § (2) bekezdése,
717. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 101/2004. (IV. 27.) Korm.
rendelet,
718. az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki felkészítésének rendszerérõl, az államigazgatási szervek feladatairól, mûködésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
32. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet
1. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontja, 20. §-a, 23–25. §-a,
valamint 3–4. számú melléklete” szövegrész,
719. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
95/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
720. a mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az
Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival
való egyeztetésérõl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. §-a, 3. melléklete,
721. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet,
722. az egyes erõszakos bûncselekmények következtében sérelmet szenvedettek állam általi kárenyhítésének
szabályairól szóló 209/2001. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
1–7. §-a, 8. § (2) bekezdése,
723. a légi közlekedéssel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelet,
724. a postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
47. § (3)–(6) bekezdése,
725. az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítõválasztásról szóló
73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében
az „ , egyidejûleg a szolgáltatóválasztás bevezetésének és
alkalmazásának feltételeirõl szóló 250/2001. (XII. 18.)
Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
726. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés
rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet,
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727. a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló
fejezeti kezelésû elõirányzatok pályázati rendszerben történõ felhasználása összehangolásának rendjérõl szóló
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló
62/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (1) bekezdése,
728. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 1–20. §-a, 21. §
(4), (5), (7)–(9) bekezdése, 1–5. számú melléklete,
729. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról szóló
59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,
730. a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,
731. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése,
732. a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004.
(III. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése,
733. a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló
védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,
734. a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
52/2004. (III. 25.) Korm. rendelet 1–3. §-a,
735. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2004. (III. 23.) Korm. rendelet,
736. a kettõs felhasználású termékek és technológiák
külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése,
737. az egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról szóló 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet,
738. a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól szóló 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet hatályát
veszti” szövegrész, 15. § (3), (4) bekezdése,
739. a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása
akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdésében az „ ; egyidejûleg hatályát
veszti a technikai szabályzatok, mûszaki tartalmú jogszabályok és megfelelõség-értékelési eljárást tartalmazó szabályozások tervezeteire vonatkozó információszolgáltatásról, valamint a Notifikációs Központ feladat- és hatáskörérõl szóló 46/2002. (III. 21.) Korm. rendelet” szövegrész,
740. az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése,
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741. a sportfegyelmi felelõsségrõl szóló 39/2004.
(III. 12.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,
742. az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet 8. § második mondata,
743. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek módosításáról szóló 37/2004. (III. 12.) Korm. rendelet,
744. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és
az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
33/2004. (III. 8.) Korm. rendelet,
745. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, elõirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának
egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdése,
746. a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves
szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2004. (II. 28.) Korm. rendelet,
747. a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásának általános szabályairól szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjérõl szóló 110/1997. (XII. 30.)
FM–PM–IKIM együttes rendelet és az azt módosító
21/1998. (IX. 9.) FVM–PM–GM együttes rendelet hatályát veszti” szövegrész,
748. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló
279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet,
749. az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeirõl,
valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló
25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet,
750. a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében a
„rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a”
szövegrész, az „ . A kormányrendelet” szövegrész,
751. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV.
törvény
végrehajtásáról
rendelkezõ
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 21/2004. (II. 13.) Korm. rendelet,
752. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet,
753. a gépjármû ágazatban a vertikális megállapodások
egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való
mentesítésérõl szóló 19/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 9. §
(2)–(3) bekezdése,
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754. a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a
versenykorlátozás tilalma alól való mentesítésérõl szóló
18/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 11. § (2), (3) bekezdése,
755. a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 18. §
(1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelérõl, behozataláról, illetve reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelérõl, behozataláról, illetve reexportjáról szóló
48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
66/1991. (V. 21.) Korm. rendelet, 1/1995. (I. 20.) Korm.
rendelet, 135/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet” szövegrész,
756. a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 14/2004. (II. 5.) Korm. rendelet,
757. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá
tartozó egyes külföldiek nyilvántartásba vételével és lakcímbejelentésével összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet,
758. az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási jogsegély részletes szabályairól szóló 7/2004. (I. 22.)
Korm. rendelet 16. §-a,
759. a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2004.
(I. 9.) Korm. rendelet,
760. a helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és
-tisztítás céltámogatásának igénykielégítési sorrendjérõl
szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 4/2004. (I. 8.) Korm. rendelet,
761. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. §
(1) bekezdés második mondata, 33. § (4) bekezdése,
762. a Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és mûködésének szabályairól szóló 283/2003.
(XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
763. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet,
764. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
280/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet 1–10. §-a, 12–16. §-a,
20–28. §-a, 30–55. §-a, 57. §-a, 59–65. §-a, 67. §-a, 68. §
(4), (6)–(7), (9)–(10) bekezdése, 1–4. számú melléklete,
6. számú melléklete, 10/a–10/c. számú melléklete,
12–13. számú melléklete, 15. számú melléklete,
765. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,
766. a referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl,
valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 38. §
(2)–(3), (7)–(8) bekezdése,
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767. a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten
kiemelt termékek állami normatíváiról szóló 276/2003.
(XII. 24.) Korm. rendelet 3. §-a,
768. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,
769. a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés második mondata,
770. az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm.
rendelet 1. §-a, 3. § (1) bekezdése, 4. §-a, 6. § (1)–(3) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 8–23. §-a, 24. § (1)–(3) bekezdése, 25. §-a, 26. §-a, 29. §-a, 30. §-a, 31. § (2)–(3) bekezdése,
771. az egyes kormányrendeleteknek a csatlakozással
összefüggésben szükséges módosításáról szóló 268/2003.
(XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-t megelõzõ alcíme, 2. §-t
megelõzõ alcíme, 2. §-t követõ alcíme, 4. §-t megelõzõ alcíme, 5. §-t megelõzõ alcíme, 1–2. §-a, 4–5. §-a, 6. §
(2) bekezdése,
772. a nemzetközi kombinált árufuvarozást elõsegítõ
kedvezményekrõl szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti a nemzetközi
kombinált áruszállítást elõsegítõ kedvezményekrõl szóló
154/1995. (XII. 20.) Korm. rendelet és a módosításáról
szóló 56/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet” szövegrész,
773. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,
774. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1–10. §-a, 12–20. §-a,
26. §-a, 27. § (3)–(9) bekezdése, 1–9. számú melléklete,
775. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységeirõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 262/2003. (XII. 24.) Korm.
rendelet,
776. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ
egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,
777. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
260/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,
778. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2003. (XII. 24.)
Korm. rendelet,
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779. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
258/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,
780. a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 257/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,
781. a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi
elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló
252/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet,
782. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló 250/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2),
(4)–(5) bekezdése,
783. a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl
szóló 249/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 7–11. §-a, 12. §
(2)–(3) bekezdése,
784. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet
1–13. §-a, 15–17. §-a, 19–24. §-a, 25. § (6) bekezdés elsõ
mondata, 25. § (7)–(9) bekezdése, melléklete,
785. a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és
megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003. (XII. 18.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
786. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és
alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése,
787. a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló
242/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 1–9. §-a, 10. § (1) bekezdésében a „ , rendelkezéseit elõször a 2004. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni”
szövegrész, 10. § (2)–(3) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,
788. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 241/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,
789. a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés második mondata, 16. § (2) bekezdése,
790. a kockázati tõketársaságok és a kockázati tõkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 239/2003. (XII. 17.) Korm.
rendelet,
791. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
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sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 238/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,
792. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,
793. a pénztárakat érintõ számviteli kormányrendeletek
módosításáról szóló 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,
794. a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000.
(XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet 1–13. §-a, 14. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy rendelkezéseit elõször a 2004. évben
induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni”
szövegrész, 14. § (3)–(6) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
795. az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 234/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet,
796. az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek
feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése,
797. a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók,
kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2003. (XII. 16.)
Korm. rendelet,
798. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet,
799. a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet
11. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a magyar állampolgárok külföldi gyógykezelésével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 200/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a
hatályát veszti” szövegrész,
800. az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési
szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003.
(XII. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg hatályát veszti a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253/2001. (XII. 18.)
Korm. rendelet” szövegrész,
801. a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója
alatt közlekedõ tengeri hajók biztonsági ellenõrzésérõl
szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. §-ában az
„ , egyidejûleg a hazai területi vizeken külföldi államok lobogója alatt közlekedõ tengeri hajók hajózásbiztonsági ellenõrzése rendjérõl szóló 57/2002. (III. 29.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
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802. az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS)
programban való részvételrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 224/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a,
803. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/2003.
(XII. 12.) Korm. rendelet 1–3. §-a,
804. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 220/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet,
805. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
13. § (2)–(4) bekezdése,
806. az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 214/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,
807. az egyes területfejlesztéssel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 213/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet,
808. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 212/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet,
809. az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. §
(2)–(3) bekezdése,
810. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
208/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,
811. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 205/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet,
812. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói
igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
204/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,
813. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 203/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet 1–15. §-a, 16. § (2)–(4) bekezdése, 1–2. számú
melléklete,
814. a magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirõl és a kapcsolódó eljárási rendrõl szóló 202/2003.
(XII. 10.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése, 9–11. §-a,
815. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
201/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,
816. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
200/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,
817. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.)
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Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet 1–10. §-a, 11. § (2)–(4) bekezdése és melléklete,
818. az utazási és az utazást közvetítõ szerzõdésrõl
szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 191/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 1–12. §-a,
819. a közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet,
820. az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító
103/2002. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
186/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,
821. a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl
szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 182/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,
822. a lakásépítéssel kapcsolatos kötelezõ jótállásról
szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
823. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és mûködési rendjérõl, valamint az iparbiztonsági ellenõrzések részletes szabályairól szóló 180/2003. (XI. 5.)
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és mûködési rendjérõl, valamint az iparbiztonsági ellenõrzések részletes szabályairól szóló
52/2002. (III. 26.) Korm. rendelet” szövegrész,
824. a nemzetközi szerzõdés alapján átvett, vagy
nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minõsített adat védelmének eljárási szabályairól szóló
179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. §-a, 66. §-t megelõzõ alcíme, 67. § (1) bekezdés második mondata, 67. §
(2)–(3) bekezdése,
825. az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 177/2003. (X. 28.) Korm.
rendelet 1–3. §-a,
826. a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseirõl
szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 24. §-a,
827. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl
szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (2)–(4) bekezdése,
828. a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 26. §-a, 26. §-t megelõzõ alcíme,
829. a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén
végzett lakossági tájékoztatás rendjérõl szóló 165/2003.
(X. 18.) Korm. rendelet 9. §-a,
830. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés második mondata, 14. §
(2), (3) bekezdése,
831. a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról szóló 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet,
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832. a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 16. §
(3)–(6) bekezdése,
833. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
2003. november havi kiegészítõ emelésérõl szóló
158/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (4), (6) bekezdése,
834. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 33. §
(2) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 35. §-a,
835. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 113/1994. (VIII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 154/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-a,
836. a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék kifizetésének rendjérõl szóló 152/2003. (IX. 23.)
Korm. rendelet,
837. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
8. § (2) bekezdése,
838. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 150/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
839. a mezõgazdasági termelõk éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002.
(X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet,
840. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
145/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet,
841. a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elõállításáról, forgalmazásáról és jelölésérõl szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 144/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet,
842. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 1–11. §-a, 12. §
(4)–(5) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,
843. az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2003. (IX. 4.) Korm. rendelet,
844. a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2003.
(VIII. 22.) Korm. rendelet,
845. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése,
846. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a,
847. az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon
való részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szer-
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vezetrõl szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet,
848. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése,
849. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
117/2003. (VII. 30.) Korm. rendelet,
850. az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységérõl szóló
114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a, 23. § (2) bekezdése,
851. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése,
852. a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló
104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 44. §-a,
853. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet,
854. a nukleáris export és import engedélyezésérõl
szóló 121/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 100/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,
855. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 23. §
(4)–(5) bekezdése, 24. §-a, 25. §-a,
856. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
95/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,
857. az ózonréteget károsító anyagokról szóló 94/2003.
(VII. 2.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az „ , és
egyidejûleg a sztratoszférikus ózonréteg védelmérõl szóló
nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993.
(VII. 20.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelmérõl szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról
szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról
szóló 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelet, a sztratoszférikus
ózonréteg védelmérõl szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel
módosított 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 28/1994. (VIII. 12.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelmérõl szóló nemzetközi egyezmény
végrehajtásáról szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel
és a 28/1994. (VIII. 12.) KTM rendelettel módosított
22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló
9/1996. (VI. 28.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelmérõl szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 2/1998. (XI. 27.) KöM rendelet és a sztratoszférikus ózonréteg védelmérõl szóló nemzetközi egyezmény
végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet
módosításáról szóló 27/2001. (XII. 19.) KöM rendelet hatályát veszti” szövegrész, 21. § (3) bekezdése,
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858. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar
Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. §-t megelõzõ alcíme, 48. §-t megelõzõ alcíme, 48. §-t
követõ alcíme, 51. §-t megelõzõ alcíme, 52. §-t követõ alcíme, 55. §-t megelõzõ alcíme, 55. §-t követõ alcíme, „A
területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások
felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998.
(II. 25.) Korm. rendelet módosítása” alcíme, 65. §-t megelõzõ alcíme, 69. §-t megelõzõ alcíme, 71. §-t megelõzõ
alcíme, 73. §-t megelõzõ alcíme, 73. §-t követõ alcíme,
80. §-t megelõzõ alcíme, 81. §-t megelõzõ alcíme,
1–12. §-a, 14–40. §-a, 42–48. §-a, 51. §-a, 52. §-a, 55. §-a,
65–73. §-a, 80. §-a, 81. §-a, 84–90. §-a, 92–98. §-a,
100–107. §-a,
859. a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési
ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2003. (VI. 20.)
Korm. rendelet,
860. a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 86/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet,
861. a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
79/2003. (VI. 6.) Korm. rendelet 1–13. §-a, 14. § (5) bekezdése,
862. a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá
esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló
76/2003. (V. 28.) Korm. rendelet,
863. a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése,
864. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú
átlépéséhez szükséges okmányok egységesítésérõl szóló,
Kijevben, 2002. február 6-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 64/2003. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
865. a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2003. (V. 7.)
Korm. rendelet,
866. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés
rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet,
867. a munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet
1–3. §-a,
868. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a hasz-
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nált gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 11. §-t követõ alcíme,
„A hígítók és oldószerek alapanyagként történõ felhasználásának speciális szabályai” alcíme, 26. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész,
26. § (1) bekezdés a)–f) pontja, 26. § (3) bekezdése,
869. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben részt vevõk számára szervezett központi gyakornoki
rendszerrõl szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet,
870. a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
51/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet,
871. a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és
Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló
21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló
49/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet,
872. a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság,
valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
tevékenységét szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 48/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet,
873. az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdésében az „Ezzel egyidejûleg hatályát
veszti” szövegrész, 17. § (1) bekezdés a) pontja, 17. §
(2) bekezdése,
874. a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2003. (III. 27.)
Korm. rendelet,
875. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 33/2003. (III. 27.) Korm. rendelet,
876. a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá
esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 8. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti a vízi közlekedés rendjérõl szóló
27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékleteként közzétett „Hajózási Szabályzat” 15.08 cikkének 1., 2. és 4. pontja, valamint 16.03 cikkének 1–3. pontja” szövegrész,
9. §-a, 10. § (3) bekezdése,
877. a magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998.
(I. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2003.
(III. 4.) Korm. rendelet,
878. a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.)
Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
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szóló 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet 1–10. §-a, 11. §
(5)–(9) bekezdése, 1–5. számú melléklete,
879. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 14/2003. (II. 12.) Korm. rendelet 1–96. §-a, 98. § (3)–(4) bekezdése, 99. §-a, 100. §-a,
99. §-t megelõzõ alcíme, 100. §-t megelõzõ alcíme,
1–4. számú melléklete,
880. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló
13/2003. (II. 12.) Korm. rendelet 1–10. §-a, 13–15. §-a,
17–21. §-a, 23–24. §-a, 26–29. §-a, 30. § (8)–(11) bekezdése, melléklete,
881. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek
és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 6/2002. számú, az Európai Megállapodás 4. számú Jegyzõkönyvének
módosításáról szóló határozata kihirdetésérõl szóló
315/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,
882. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 314/2002. (XII. 29.) Korm.
rendelet,
883. az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993.
(II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2002.
(XII. 29.) Korm. rendelet,
884. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 312/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,
885. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,
886. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,
887. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
306/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,
888. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2002. (XII. 27.)
Korm. rendelet,
889. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
301/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–6. §-a, 7. § (4) bekezdése,
890. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 300/2002. (XII. 27.) Korm.
rendelet,
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891. a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó elõírásokról szóló 170/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2002.
(XII. 27.) Korm. rendelet,
892. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ
egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,
893. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,
894. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
294/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 7. §-a,
9–16. §-a, 17. § (1) bekezdés felvezetõ szövegrészében az
„ , egyidejûleg” szövegrész, 17. § (1) bekezdés a)–b) pontja, 17. § (2) bekezdése,
895. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–25. §-a, 26. §
(2)–(4) bekezdése, 28. §-a, 1., 2. számú melléklete,
896. a dematerializált értékpapír elõállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az
ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól
szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 292/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,
897. a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók,
kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2002. (XII. 27.)
Korm. rendelet,
898. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet,
899. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló
288/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–27. §-a, 28. §
(2) bekezdése, 1–8. számú melléklete,
900. a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló
287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–27. §-a, 28. §
(2) bekezdése, 1–6. számú melléklete,
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901. az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
286/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet,
902. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 179/1999. (XII. 10.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2002. (XII. 21.)
Korm. rendelet,
903. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 280/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,
904. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés
rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 277/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,
905. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családi gazdálkodók és más mezõgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez
kapcsolódó kamattámogatásáról és állami kezességvállalásáról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon
kívül helyezésérõl szóló 276/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,
906. a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minõsége védelmének egyes szabályairól szóló
203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,
907. a közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
273/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,
908. a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmérõl szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet „Import
bejelentés”, „Nyilvántartás vezetése”, „Származási igazolás” alcíme,
909. az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl
és mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
10. § (3)–(4) bekezdése,
910. az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást
elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
267/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,
911. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 264/2002. (XII. 19.) Korm. rendelet,
912. az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet,
913. a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
262/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 1–4. §-a,
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914. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet,
915. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése,
916. a pályakezdõ munkanélküliek elhelyezkedésének
elõsegítésérõl szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet, továbbá a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését
célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 256/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,
3. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg az 68/1996. (V. 15.)
Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében a „– a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –” szövegrész
helyébe a „– (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –” szövegrész lép” szövegrész,
917. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2002. (XII. 5.) Korm. rendelet,
918. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
250/2002. (XII. 5.) Korm. rendelet,
919. a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
249/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §
(2)–(3) bekezdése,
920. a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a,
2. §-a,
921. az egyes állatbetegségek gyanúja esetén, a települési önkormányzat jegyzõjének hatáskörébe tartozó ideiglenes hatósági intézkedésekrõl szóló 247/2002. (XI. 28.)
Korm. rendelet 6. §-ában az „ , egyidejûleg az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM
rendelet 106. §-a hatályát veszti” szövegrész,
922. a felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági
engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet,
923. a mezõgazdasági termelõk éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002.
(X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2002.
(XI. 16.) Korm. rendelet,
924. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2002.
(XI. 8.) Korm. rendelet,
925. a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren-
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delet 8. §-ában a „ , hatálybalépésével egyidejûleg az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete, továbbá a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló 5/1974. (V. 21.)
KPM rendelet és az azt módosító 8/1994. (II. 11.) KHVM
rendelet 1. §-ának (2), (15), (16) és (22) bekezdése, a
46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 15. §-a, a 18/2000.
(XI. 24.) KöViM rendelet 4. §-a és a 29/2000. (XII. 18.)
KöViM rendelet, továbbá a hajózási képesítésekrõl szóló
2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet hatályát veszti” szövegrész, 9. §-ában az „ , egyidejûleg az egységes közlekedési
hatósági szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló
231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
hatályát veszti” szövegrész, 11. §-a,
926. a szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásával
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/2002. (I. 25.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 235/2002. (XI. 7.) Korm.
rendelet,
927. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek
és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2002. számú, Magyarországnak a „Fiscalis” programban történõ
részvétele módozatairól és feltételeirõl szóló határozata
kihirdetésérõl szóló 234/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet,
928. a területfejlesztés pénzeszközeinek felhasználását
szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
233/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 10–12. §-a, „I. A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról”, „II. A területfejlesztési önkormányzati társulások
mûködéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról
szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet módosítása”, „III. A
területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások
felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998.
(II. 25.) Korm. rendelet módosítása” alcíme, 14. §-a,
1–3. számú melléklete,
929. a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak
általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 232/2002. (XI. 7.) Korm.
rendelet,
930. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói
igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
230/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a,
931. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2002.
(XI. 7.) Korm. rendelet 1–4. §-a,
932. a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 228/2002. (XI. 7.)
Korm. rendelet,
933. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2002.
(X. 17.) Korm. rendelet,
934. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rende-
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let és az ENSZ EGB keretében létrejött, az Ipari Balesetek
Országhatáron Túli Hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 128/2001.
(VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2002.
(X. 1.) Korm. rendelet,
935. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 1–11. §-a, 12. §
(3), (4) bekezdése, 1–5. számú melléklete,
936. a tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2002. (IX. 26.)
Korm. rendelet,
937. a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2002.
(IX. 26.) Korm. rendelet,
938. az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2002. (IX. 14.)
Korm. rendelet,
939. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2002. (IX. 14.)
Korm. rendelet,
940. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
200/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet,
941. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
199/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet,
942. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 195/2002. (IX. 6.) Korm.
rendelet,
943. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet,
944. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
rendelet 26. §-a,
945. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2002. (VIII. 29.) Korm. rendelet,
946. a közalkalmazotti szakmai szorzóval kapcsolatos
jogszabályok hatályon kívül helyezésérõl szóló 173/2002.
(VIII. 9.) Korm. rendelet,
947. a növényvédõ szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2002.
(VII. 11.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében az
„ ; egyidejûleg a növényvédelemrõl szóló 1988. évi 2. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló 5/1988. (IV. 26.)
MÉM rendelet 45. §-ának (4) bekezdése, 49–50. §-a, valamint az azt módosító 28/1997. (IV. 25.) FM rendelet, illet-
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ve az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról
szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet 2. §-ának (3) bekezdésébõl az „és növényvédelmi” szövegrész, valamint
1. számú mellékletének 7. pontja hatályát veszti” szövegrész,
948. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,
949. a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. rendelet 9. § (3)–(4) bekezdése,
950. az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttmûködési
Alapítványi Egyezményrõl (TER) szóló, Genfben, 1992.
december 17-én kelt Megállapodás 2001–2005 közötti
idõszakra történõ meghosszabbításáról, valamint a Megállapodás, melléklete és függelékei egységes szerkezetben
történõ kihirdetésérõl szóló 146/2002. (VI. 29.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdése,
951. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/2002.
(VI. 29.) Korm. rendelet,
952. az egyéni vállalkozói igazolványról szóló
129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
144/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,
953. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek
és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2002. számú, az Európai Megállapodás 3. számú Jegyzõkönyvében
foglalt feldolgozott mezõgazdasági termékek kereskedelmi feltételeinek javításáról szóló határozatának kihirdetésérõl szóló 138/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet,
954. a lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról
szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerzõdési feltételeirõl szóló
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló
135/2002. (VI. 21.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 6. §-a, 7. §-a,
955. a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 126/2002. (V. 21.) Korm. rendelet,
956. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 117/2002. (V. 15.) Korm.
rendelet,
957. a nemzeti gyász kihirdetésérõl szóló 112/2002.
(V. 15.) Korm. rendelet,
958. a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
111/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a,
959. a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 109/2002.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a,
960. az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 103/2002.
(V. 10.) Korm. rendelet,
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961. az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet,
962. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 97/2002. (V. 5.) Korm. rendelet,
963. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról
szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló
95/2002. (V. 5.) Korm. rendelet,
964. a mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet,
965. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2002.
(IV. 13.) Korm. rendelet,
966. a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet,
967. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és
azok tagállamai közötti Európai Megállapodás végrehajtását szolgáló halkereskedelmi kiegészítõ jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 75/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet,
968. a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és
visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez
szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2002. (IV. 12.)
Korm. rendelet,
969. a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a
versenykorlátozás tilalma alól történõ mentesítésérõl
szóló 55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése,
970. a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történõ mentesítésérõl szóló 54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §
(3) bekezdése,
971. a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak
a versenykorlátozás tilalma alól történõ mentesítésérõl
szóló 53/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése,
972. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2002.
(III. 26.) Korm. rendelet,
973. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2002. (III. 26.) Korm. rendelet
1–3. §-a,
974. a kormányzati elektronikus aláírási rendszer kiépítésével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2002. (III. 26.) Korm. rendelet,
975. a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000.
(XI. 14.) Korm. rendelet, valamint a hazai gyakorló- és lõterek külföldiek által, térítés ellenében történõ igénybevételérõl szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2002. (III. 21.) Korm. rendelet,
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976. az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelet,
977. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2002.
(II. 28.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,
978. a Védelmi Programban résztvevõk, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes
támogatási formákról, továbbá a büntetõeljárásban résztvevõk, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeirõl és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
IV. Fejezet címében a „VEGYES ÉS” szövegrész,
27–41. §-a, 27. §-t és 42. §-t megelõzõ alcíme,
979. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggõ nyilvántartásról és jelentési kötelezettségrõl szóló
27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg az Országos Vízügyi Fõigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatáskörérõl
szóló 234/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki: (Az OVF a vízgazdálkodás országos jelentõségû szakfeladataival összefüggõ és egyéb vízügyi igazgatási feladatok körében) „k)
gondoskodik a települési szennyvizek szennyvízelvezetése és -tisztítása Nemzeti Megvalósítási Programja elõkészítésérõl,” szövegrész,
980. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002.
(II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg az Országos Vízügyi Fõigazgatóság, valamint a
vízügyi igazgatóságok feladat- és hatáskörérõl szóló
234/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ának i) pontja a
következõ id) alponttal egészül ki: (5. § A VIZIG a kapcsolattartás körében) „id) szakmai javaslatot ad a szennyvízelvezetési agglomeráció kijelöléséhez benyújtott önkormányzati kérelem elbírálásához, a szennyvízelvezetési
agglomeráció központjának, valamint térségi rendszer
esetén a csatlakozó területek kijelölésének megalapozásához.” ” szövegrész,
981. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2002.
(II. 27.) Korm. rendelet,
982. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
20/2002. (II. 27.) Korm. rendelet,
983. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttmûködési egyezmény
kihirdetésérõl szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról szóló 9/2002. (I. 30.) Korm. rendelet,
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984. a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésérõl és képesítésérõl szóló 2/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdés második mondata, 7. § (2) bekezdése,
985. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-t
követõ alcíme, 17. §-t megelõzõ alcíme,
986. az Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási
és ellenõrzési rendjérõl szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 321/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet,
987. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói
igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése,
988. a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet,
989. az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2001.
(XII. 28.) Korm. rendelet 1–3. §-a,
990. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosításáról és hatályba léptetésérõl, valamint a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a
védelmi követelményekrõl szóló 114/1995. (IX. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet,
991. a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú
biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.
rendelet 22. § (3)–(4) bekezdése,
992. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet,
993. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 308/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet,
994. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek
és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 4/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi programokban
történõ részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló kerethatározata kihirdetésérõl szóló 307/2001.
(XII. 27.) Korm. rendelet,
995. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,
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996. a devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokról szóló 298/2001.
(XII. 27.) Korm. rendelet,
997. a pénzváltási tevékenységrõl szóló 297/2001.
(XII. 27.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése,
998. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,
999. a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 294/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1000. a pénztárakat érintõ számviteli kormányrendeletek módosításáról szóló 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1001. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 292/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1–15. §-a, 16. §
(2)–(3) bekezdése, melléklete,
1002. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 291/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
1–21. §-a, 22. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy” szövegrész, 22. § (1) bekezdés a)–b) pontja, 22. § (3) bekezdése,
1., 2. számú melléklete,
1003. a befektetési alapok éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
289/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1004. a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi
alapok, valamint a befektetõ-védelmi alap éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1005. a dematerializált értékpapír elõállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az
ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól
szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése,
1006. a befektetési és az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti õrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez
szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekrõl szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. §-a,
14. §-t megelõzõ alcíme, 15. §-a, 16. §-a, 16. §-t megelõzõ
alcíme, 17. § (2) bekezdése,
1007. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésében az „és ezzel egy idõben
hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárak befektetési és
gazdálkodási tevékenységérõl szóló 171/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet” szövegrész, 30. § (2), (4)–(6) bekezdése,
31–32. §-a,
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1008. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001.
(XII. 26.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti az önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól
szóló 267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak
egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Egr.) 24. §-a” szövegrész, 34. § (4)–(7) bekezdése, 36. §-a, 38. §-a,
1009. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1–19. §-a, 21–31. §-a,
34–43. §-a, 45–48. §-a, 50–73. §-a, 75–78. §-a, 81–90. §-a,
91. § (4)–(6), (8)–(14) bekezdése, 1–7. számú melléklete,
9–12. számú melléklete,
1010. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári
célú frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,
1011. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 277/2001. (XII. 22.) Korm.
rendelet 1. §-a, 2. §-a, 4–10. §-a, 12. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész, 12. § (1) bekezdés a)–b) pontja, 12. § (4)–(5) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, melléklete,
1012. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyászati segédeszközökrõl és a támogatás összegérõl
szóló 48/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 274/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,
1013. a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a,
1014. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 1–6. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 11. §-a,
12. §-a, 14–16. §-a, 19–22. §-a, 24–25. §-a, 26. § (2) bekezdés második mondata, 26. § (3)–(5) bekezdése, melléklete,
1015. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 267/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet,
1016. a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló
266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2)–(3) bekezdése,
1017. az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 265/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,
1018. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális,
építésügyi és okmányirodai igazgatási körzeteket érintõ

2008/71. szám

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 262/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 1–23. §-a, 25. §-a, 27. §
(2)–(3) bekezdése, 1–5. számú melléklete,
1019. a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet,
1020. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 259/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 6. §-a,
8. §-a, 9. §-a, 10. § (1) bekezdésében az „ ; egyidejûleg”
szövegrész, 10. § (1) bekezdés a)–b) pontja, 10. § (2) bekezdése,
1021. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 258/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet
1–5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a Pknr.
5. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata a „180 havi tagdíjfizetés megállapításához szükséges” szövegrészt követõen
kiegészül a „tárgyévi” szövegrésszel” szövegrész, 6. §
(2) bekezdés b) pontja, 1., 2. számú melléklete,
1022. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet,
1023. a jegyzõ hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérõl szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdése,
1024. a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.)
Korm. rendelet 6–9. §-a,
1025. a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló
236/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet,
1026. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2001.
(XII. 10.) Korm. rendelet,
1027. a köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 234/2001. (XII. 10.) Korm.
rendelet,
1028. a közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 24. §-a,
25. § (4) bekezdése, 26. §-a, 27. §-a, 28. § (4) bekezdése,
1029. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a, 3–10. §-a, 11. §
(1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 38. §-a (2) bekezdés elsõ mondata „valamint a gyermekgondozási segély”, a 40. §-ának (1) bekez-
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désben „a kereset kiegészítés és az átmeneti kereset kiegészítés” szövegrész hatályát veszti” szövegrész,
1030. a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/2001.
(XI. 30.) Korm. rendelet,
1031. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2001.
(XI. 22.) Korm. rendelet,
1032. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
219/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet,
1033. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 218/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet,
1034. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet,
1035. a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról szóló 66/2001. (IV. 20.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2001. (XI. 14.)
Korm. rendelet,
1036. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2001.
(X. 30.) Korm. rendelet 1–11. §-a,
1037. az egyes vízgazdálkodással összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló 205/2001. (X. 26.) Korm. rendelet,
1038. a felszíni vizek minõsége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet,
1039. az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
10. § (11), (13) bekezdése,
1040. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/2001.
(X. 19.) Korm. rendelet,
1041. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben résztvevõk számára szervezett központi gyakornoki rendszerrõl szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 195/2001. (X. 19.) Korm. rendelet,
1042. a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet,
1043. az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001.
(X. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,
1044. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 187/2001. (X. 12.) Korm. rendelet,
1045. az országgyûlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet
módosításáról szóló 181/2001. (X. 4.) Korm. rendelet,
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1046. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 169/2001.
(IX. 14.) Korm. rendelet,
1047. az Egzisztencia Hitelrõl és Részletfizetési Kedvezményrõl szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet,
1048. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 1–3. §-a,
5–8. §-a, 9. § (2)–(4) bekezdése, melléklete,
1049. a zálogjogra vonatkozó törvényi szabályozás módosításával kapcsolatos további intézkedésekrõl szóló
150/2001. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. §-ában az „ , ezzel
egyidejûleg az ingó dolgokat terhelõ jelzálogjog és a vagyont terhelõ zálogjog nyilvántartásáról szóló 7/1997.
(I. 22.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
1050. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet,
1051. az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet,
1052. az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése,
1053. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2001.
(VII. 31.) Korm. rendelet 1–12. §-a, 13. § (2)–(3) bekezdése,
1054. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek
és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a „Kultúra 2000” programban történõ részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetésérõl szóló 132/2001.
(VII. 18.) Korm. rendelet,
1055. a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2001.
(VII. 13.) Korm. rendelet,
1056. az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai
Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben,
1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
a)–b) pontja,
1057. az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 126/2001. (VII. 10.) Korm.
rendelet 1. §-a,
1058. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 124/2001. (VII. 10.) Korm.
rendelet,
1059. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló
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104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
123/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet,
1060. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 122/2001. (VII. 10.) Korm.
rendelet,
1061. az Egyetemes Postaegyesület XXII. Pekingi
Kongresszusán elfogadott Általános Szabályzat, valamint
az Egyetemes Postaegyezmény és Zárójegyzõkönyve kihirdetésérõl szóló 121/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. §
harmadik mondata,
1062. a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet,
1063. a munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
18. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát
veszti a magán-munkaközvetítési tevékenységrõl szóló
274/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 139/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. §-a” szövegrész, 18. § (2)–(6) bekezdése,
1064. a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetésérõl szóló 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet,
1065. a SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetésérõl szóló 116/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet,
1066. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet
1–9. §-a, 1., 2. számú melléklete,
1067. a vagyonnyilatkozat tételérõl, átadásáról, kezelésérõl, az abban foglalt adatok védelmérõl, valamint a Közszolgálati Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl, mûködésérõl
és az ellenõrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. rendelet,
1068. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet,
1069. a közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról
szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 108/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet,
1070. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 107/2001.
(VI. 21.) Korm. rendelet,
1071. a köztisztviselõk tartalékállományba helyezésérõl és a betöltetlen köztisztviselõi állások nyilvános közzétételérõl szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet,
1072. a mezõgazdasági biztosító egyesületek alapításának és mûködésének támogatásáról szóló 101/2001.
(VI. 20.) Korm. rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése,
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1073. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet 15. §-t követõ alcíme,
1074. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség
között bizonyos borokra és szeszes italokra vonatkozó kölcsönös kereskedelmi kedvezményekrõl szóló levélváltás
formájában megkötött megállapodás kihirdetésérõl szóló
97/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet,
1075. az egyes veszélyes árukat szállító közúti jármûvek útvonalának kijelölésérõl szóló 122/1989. (XII. 5.)
MT rendelet módosításáról szóló 95/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet,
1076. a mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet,
1077. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2001. (V. 16.) Korm. rendelet 1–13. §-a, 14. §
(3) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
1078. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek
és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2001. számú, a Magyarországnak a Socrates II. és a Fiatalok programokban történõ részvételével kapcsolatos, a 2001–2006.
évekre érvényes pénzügyi hozzájárulásáról szóló határozatának kihirdetésérõl szóló 80/2001. (V. 11.) Korm. rendelet,
1079. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet,
1080. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
77/2001. (V. 9.) Korm. rendelet,
1081. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2001.
(V. 9.) Korm. rendelet,
1082. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi
Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, tiltott kábítószer-kereskedelem és szervezett bûnözés elleni küzdelemben való együttmûködésrõl szóló, Budapesten, 1996. június 13-án aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 73/2001.
(IV. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,
1083. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 68/2001. (IV. 20.) Korm.
rendelet,
1084. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2001.
(IV. 13.) Korm. rendelet,
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1085. az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 62/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet,
1086. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a
vámügyekben történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló
58/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet 3. §-a,
1087. az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló
48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet,
1088. az EUROCONTROL Egyezményhez – módosításaihoz és függelékeihez –, továbbá az Útvonalhasználati
Díjakról szóló Sokoldalú Megállapodáshoz történt csatlakozás kihirdetésérõl szóló 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 43/2001. (III. 19.) Korm. rendelet,
1089. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2001.
(III. 14.) Korm. rendelet,
1090. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 29/2001. (III. 2.) Korm. rendelet,
1091. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról szóló
28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet,
1092. a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet,
1093. a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 24. §
(2)–(5) bekezdése, 25. § (1) bekezdése, 27. § (4)–(5) bekezdése, 27. § (6) bekezdésében az „ , elsõ alkalommal
2003. március 31-ig” szövegrész, 28. § (1), (5) bekezdése,
1094. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 19/2001. (II. 12.) Korm. rendelet,
1095. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 14/2001. (II. 1.) Korm. rendelet,
1096. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet „VI. Települési önkormányzatok
által nyújtható támogatás” címe, 45. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988.
(XII. 26.) MT rendelet, és az azt módosító 35/1989.
(IV. 30.) MT rendelet, 16/1990. (I. 31.) MT rendelet,
109/1990. (XII. 20.) Korm. rendelet, 76/1992. (IV. 30.)
Korm. rendelet, 180/1993. (XII. 29.) Korm. rendelet,
136/1993. (X. 7.) Korm. rendelet, 45/1995. (IV. 24.)
Korm. rendelet, 96/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet,
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186/1996. (XII. 12.) Korm. rendelet, 141/1994. (XI. 2.)
Korm. rendelet, 134/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet,
3/1998. (I. 12.) Korm. rendelet, 202/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet, 91/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet,
122/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, 1/2000. (I. 14.) Korm.
rendelet, 41/2000. (III. 24.) Korm. rendelet, 101/2000.
(VI. 27.) Korm. rendelet, a végrehajtására kiadott 77/1988.
(XII. 27.) PM–ÉVM együttes rendelet és az azt módosító
3/1990. (II. 1.) PM–BM együttes rendelet, 11/1992.
(IV. 30.) PM–BM együttes rendelet, 36/1993. (XII. 29.)
PM–BM együttes rendelet, 141/1994. (XI. 2.) Korm. rendelet, 9/1995. (IV. 28.) PM–BM rendelet hatályát veszti”
szövegrész,
1097. az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj
megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2001. (I. 19.) Korm. rendelet,
1098. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2001. (I. 17.) Korm. rendelet,
1099. a Magyarország és az Európai Unió Társulási Tanácsának a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttmûködés módszerérõl
szóló, az Európai Unió és Magyarország közötti Európai
Megállapodás 4. számú Jegyzõkönyvének módosításáról
szóló 4/2000. számú határozatának kihirdetésérõl szóló
276/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet,
1100. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 271/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1–4. §-a, 5. § (2)–(3) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
1101. a mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1102. az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok elõállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 8. § harmadik mondata,
1103. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §-t követõ
„[A Törvény 66. §-ának (7) bekezdéséhez]” szövegrésze,
16. § (2) bekezdése,
1104. az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
3. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 143/1999.
(IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító
62/2000. (V. 4.) Korm. rendelet és a 176/2000. (IX. 31.)
Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
1105. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
254/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet,
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1106. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése, 44. §-a,
1107. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 20. §-a, 20. §-t
megelõzõ alcíme, 21. §-a, 21. §-t megelõzõ alcíme,
1108. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
31. § (1)–(6), (8) bekezdése, 32. §-a, 32-t megelõzõ alcíme,
1109. az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezés” alcíme, 54. §-t megelõzõ alcíme, 54. § (2)–(3) bekezdése,
1110. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
emelésérõl és a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 247/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
II. fejezete, 8. § (1) bekezdés második mondata, 8. §
(2)–(4) bekezdése,
1111. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 246/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
1112. a közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól
szóló
245/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
7. §-a, 7. §-t megelõzõ alcíme,
1113. a természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet,
1114. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,
1115. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
19. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 113/1992.
(VII. 14.) Korm. rendelet, az azt módosító 237/1996.
(XII. 26.) Korm. rendelet, a 17/1998. (I. 30.) Korm. rendelet és a 24/2000. (III. 8.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehajtásáról
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szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdése” szövegrész,
1116. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének engedélyezésérõl szóló 232/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés második mondata,
1117. a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,
1118. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1–10. §-a, 12. §-a, 14. §-a,
15. §-a, 17. §-a, 18. §-a, 20–24. §-a, 25. § (3) bekezdése,
melléklete,
1119. a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról
szóló 227/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,
1120. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 226/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet,
1121. a felszámolás számviteli feladatairól szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § második mondata,
1122. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdése,
1123. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése, 55. §-a,
1124. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy rendelkezéseit elsõ ízben a 2001. évi
üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni” szövegrész, 54. § (2) bekezdése, 55. §-a,
1125. a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. §-a, 22. §-t megelõzõ alcíme, 23. §-a, 23. §-t megelõzõ alcíme,
1126. az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a „–(3)” szövegrész, az „azzal, hogy rendelkezéseit
elõször a 2001. évrõl készített beszámolókészítése során
kell alkalmazni” szövegrész, 15. § (3)–(4) bekezdése,
1127. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (2), (3) bekezdése, 17. §-a, 17. §-t megelõzõ alcíme,
1128. a kockázati tõketársaságok és a kockázati tõkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötele-
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zettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
1129. a befektetési alapok éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. §-a, 13. §-t megelõzõ alcíme,
1130. a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi
alapok, valamint a befektetõ-védelmi alap éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a,
32. §-t megelõzõ alcíme,
1131. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
213/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,
1132. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 210/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,
1133. a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és mûködési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 209/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,
1134. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 208/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,
1135. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 1–14. §-a, 15. §
(3) bekezdése,
1136. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 204/2000.
(XII. 11.) Korm. rendelet,
1137. az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló
198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés második mondata, 60. § (2)–(5) bekezdése,
1138. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet,
1139. a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
5. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti az egyes múzeumi kedvezményekrõl szóló 8/1988. (IV. 25.) MM rendelet” szövegrész,
1140. a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000.
(XI. 24.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az „azzal,
hogy rendelkezéseit elõször a 2001. évben induló üzleti
évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni” szövegrész,
17. § (2) bekezdése, 18. §-a, 18. §-t megelõzõ alcíme,
1141. a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet
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6. §-ában az „ , egyidejûleg a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól
szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a módosításáról rendelkezõ 143/1997. (IX. 3.) Korm. rendelet,
illetõleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkezõ 23/1999. (II. 10.) Korm. rendelet 2. §-a a hatályát veszti” szövegrész,
1142. a kémiai biztonság területén mûködõ tárcaközi bizottság mûködésének részletes szabályairól szóló
188/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése,
1143. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 186/2000. (XI. 8.) Korm.
rendelet,
1144. a mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
183/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet,
1145. a 2001. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § második mondata,
1146. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet,
1147. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2000. (IX. 21.)
Korm. rendelet,
1148. az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2000. (IX. 21.)
Korm. rendelet,
1149. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról szóló
157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet 5. § (2)–(4) bekezdése,
1150. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
153/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet,
1151. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 152/2000. (IX. 8.) Korm. rendelet,
1152. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya közötti növényvédelmi karantén és a
növényvédelmi együttmûködésrõl szóló egyezményt kihirdetõ 128/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 143/2000. (VIII. 17.) Korm. rendelet,
1153. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet,
1154. az egyes kormányrendeleteknek a miniszterek
feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben
szükséges módosításáról szóló 139/2000. (VIII. 9.) Korm.
rendelet,
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1155. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 134/2000. (VII. 26.) Korm.
rendelet,
1156. a középületek fellobogózásának egyes kérdéseirõl szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,
1157. a mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
131/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet,
1158. az egyéni vállalkozói igazolványról szóló
129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 18. §-a, 19. § második
mondata, 20. §-a,
1159. a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak
átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról szóló
128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet,
1160. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történõ
együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 116/2000. (VII. 6.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
1161. a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 13. §
(2)–(3) bekezdése,
1162. a Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatáskörérõl, valamint mûködési rendjérõl szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-ában az
„ , a megalakulását követõ 60 napon belül” szövegrész,
1163. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 1–8. §-a, 9. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg” szövegrész, 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja,
1164. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõ ellátások
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 109/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet,
1165. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek
módosításáról szóló 107/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet,
1166. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet,
1167. az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes
anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

2008/71. szám

1168. a külügyminiszter feladat- és hatáskörének kiegészítése miatt szükséges egyes jogszabályok módosításáról
és hatályon kívül helyezésérõl szóló 71/2000. (V. 19.)
Korm. rendelet,
1169. a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 68/2000. (V. 19.) Korm. rendelet,
1170. a Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm.
rendelet 11. § (2) bekezdése,
1171. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvénynek a rendszeres szociális segélyre vonatkozó rendelkezéseivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 64/2000. (V. 9.)
Korm. rendelet,
1172. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995.
(X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2000.
(V. 5.) Korm. rendelet,
1173. a területfejlesztési önkormányzati társulások mûködéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet 8. §-a,
1174. az Országos Atomenergia Bizottság feladatáról,
hatáskörérõl, valamint az Országos Atomenergia Hivatal
feladat- és hatáskörérõl, bírságolási jogkörérõl szóló
87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet, továbbá a nukleáris export és import engedélyezésérõl szóló 121/1997. (VII. 17.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2000. (IV. 13.)
Korm. rendelet,
1175. a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási
és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló
21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló
46/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet,
1176. az egyes gyermekvédelmi és szociális jogszabályok módosításáról szóló 42/2000. (III. 24.) Korm. rendelet,
1177. az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerrõl szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2000. (III. 24.) Korm. rendelet,
1178. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Köztársaság Kormánya között a szakmai képzési együttmûködésrõl és a szakképzési vizsgabizonyítványok
egyenértékûségének kölcsönös elismerésérõl szóló, Bécsben, 1994. április 6-án aláírt Egyezmény szövegének kormányrendelettel történõ kihirdetésérõl szóló 159/1994.
(XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 34/2000.
(III. 17.) Korm. rendelet,
1179. a felszín alatti vizek minõségét érintõ tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról szóló 33/2000.
(III. 17.) Korm. rendelet,
1180. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
32/2000. (III. 14.) Korm. rendelet,
1181. a mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
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30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, 10. §
(3) bekezdése, 11/H. § (2) bekezdése, 13. § (2) bekezdése,
1182. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2000.
(III. 8.) Korm. rendelet,
1183. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelet,
1184. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 10/2000. (II. 2.) Korm. rendelet,
1185. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet,
1186. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 8/2000. (II. 2.) Korm. rendelet 1–2. §-a, 1–2. számú melléklete,
1187. a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2000. (I. 27.)
Korm. rendelet,
1188. a természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet 11. §-t követõ alcíme, 13. § (3)–(5) bekezdése,
1189. az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-t követõ alcíme, 3. §-t követõ alcíme, 15/A. §-t követõ alcíme, 51. §-t követõ alcíme,
153. § (3) bekezdése,
1190. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–21. §-a, 23–29. §-a,
31–46. §-a, 48–53. §-a, 55–75. §-a, 77–80. §-a, 82–92. §-a,
93. § (2)–(3), (5)–(6) bekezdése, 94. § (4) bekezdése,
1–3. számú melléklete, 5/a–6. számú melléklete,
8–12/c. számú melléklete, 14/a–17. számú melléklete,
1191. a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok felügyeletének és feladatkörének,
továbbá a közigazgatási hivatalok feladatkörének változásával összefüggõ egyes jogszabályok módosításáról szóló
214/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1192. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1193. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/1999.
(XII. 26.) Korm. rendelet,
1194. az egyes, a közlekedési hatósági hatáskörökkel
összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló
206/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1195. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási
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kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 204/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1196. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 6–16. §-a,
17. § (1) bekezdésében az „ ; egyidejûleg” szövegrész,
17. § (1) bekezdés a)–b) pontja,
1197. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 202/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1198. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/1999.
(XII. 26.) Korm. rendelet 1–16. §-a, 18. §-a, 20–22. §-a,
23. § (1) bekezdés harmadik mondata, 23. § (4) bekezdése,
melléklete,
1199. a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
198/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet,
1200. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet,
1201. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet,
1202. a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
emelésérõl szóló 190/1999. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §
(3)–(4) bekezdése,
1203. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. §
(13)–(14) bekezdése,
1204. a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet,
1205. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi
LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999.
(XII. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése, 20. §-a,
20. §-t megelõzõ alcíme,
1206. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert
költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 178/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet,
1207. a tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 177/1999. (XII. 8.)
Korm. rendelet,
1208. a felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági
engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet,
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1209. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet,
1210. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
47. § (2) bekezdése, 48. §-a, 49. § (2) bekezdése,
50–52. §-a, 54–64. §-a,
1211. a védelmi stratégiai és biztonságpolitikai hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról, illetõleg hatályon kívül helyezésérõl szóló
167/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. §-a, 2. §-t megelõzõ
alcíme, 3. §-t megelõzõ alcíme, 4. §-t megelõzõ alcíme,
1212. az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló
165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
1213. az önkéntes tûzoltóságokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 163/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet,
1214. a külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 157/1999.
(XI. 3.) Korm. rendelet,
1215. a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 10. §
(2)–(3) bekezdése,
1216. a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról
szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 155/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet,
1217. a 2000. évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Programról szóló 154/1999. (X. 22.) Korm.
rendelet 4. § második mondata,
1218. a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 150/1999. (X. 15.) Korm. rendelet,
1219. az országgyûlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet
módosításáról szóló 147/1999. (X. 8.) Korm. rendelet,
1220. a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és
feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdése,
1221. a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet 60. § (2)–(5) bekezdése,
1222. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról
szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló
135/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
1223. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §
(5) bekezdése,
1224. a fák védelmérõl szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 128/1999. (VIII. 13.) Korm.
rendelet,
1225. a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/1999.
(VIII. 13.) Korm. rendelet,
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1226. az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelet,
1227. a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendelet 13. § (2)–(6) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 15. §-a,
1228. a Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról
és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1999. (VII. 7.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 7. §-a,
1229. a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról szóló 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet,
1230. a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
1231. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
rendelet 5. §-t követõ alcíme, „A pályázati eljárás rendje”
alcíme,
1232. a statisztikai szakértõi engedélyek kiadásáról
szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 92/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet,
1233. az igazságügyi szakértõkrõl szóló 53/1993.
(IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 89/1999.
(VI. 16.) Korm. rendelet,
1234. a tûzvédelmi bírságnak, valamint biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történõ befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint a felhasználásának és ellenõrzésének módjáról szóló 180/1998.
(XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/1999.
(VI. 11.) Korm. rendelet,
1235. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. §
(2) bekezdése, 10/A. §-a,
1236. a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági,
erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 66/1999. (V. 5.) Korm. rendelet,
1237. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl
szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,
1238. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 267/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet,
1239. a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag
elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének
pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. ren-
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delet módosításáról szóló 53/1999. (III. 31.) Korm. rendelet,
1240. a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl
szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában az
„ , ezzel egyidejûleg a Közmunkatanácsról és a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló 11761997. (VII. 8.)
Korm. rendelet, az azt módosító 193/1997. (XI. 4.) Korm.
rendelet, továbbá a 133/1998. (VII. 29.) Korm. rendelet
hatályát veszti” szövegrész,
1241. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári
védelmi szakhatósági jogkörrõl és a miniszterek polgári
védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/1999. (III. 18.) Korm. rendelet,
1242. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 51. §-a, 52. §
(1) bekezdésében az „– a (3)–(8) bekezdések kivételével –” szövegrész, 52. § (2) bekezdésében az „ , azzal egyidejûleg az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 103/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet 16/A. §-ának (16) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 52. § (3)–(10) bekezdése,
1243. a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves
szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/1999. (II. 26.) Korm. rendelet,
1244. az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 36/1999. (II. 26.) Korm. rendelet,
1245. a légi személyszállítás szabályairól szóló
25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 29. § (2)–(3) bekezdése,
1246. a Magyar–EK Társulási Tanácsnak a Magyar
Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítésérõl szóló Európai Megállapodás
4. számú Jegyzõkönyvének módosítása tárgyában hozott
1/99. számú határozata kihirdetésérõl szóló 21/1999.
(II. 10.) Korm. rendelet,
1247. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet kiegészítésérõl szóló
19/1999. (II. 5.) Korm. rendelet,
1248. a személyi azonosító használatával kapcsolatos
kormányrendeletek módosításáról szóló 13/1999. (II. 1.)
Korm. rendelet I-III. fejezete, 63. §-a, 1–3. számú melléklete,
1249. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló
9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet,
1250. az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-t követõ alcíme, 11. §
(2)–(3) bekezdése,
1251. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 1–10. §-a, 12–24. §-a, 27. §-a,
29. § (1) bekezdésében az „ ; egyidejûleg a 24. § (2) bekez-
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désének második mondata, a 65. § (2) bekezdése, a 87. §
(1) bekezdése h) pontjában a „gyermekgondozási díjban”
szövegrész, a 87. § (2) bekezdése, valamint a 89. § (1) bekezdésének második mondata és (3) bekezdése hatályát
vesztI. A 62. § (2) bekezdésében a „Tny. 50. § (4) bekezdés”-ére hivatkozás „Tny. 50. § (6) bekezdés”-re, a 62. §
(3) bekezdésében a „Tny. 50. § (1) bekezdés b) pont”-jára
hivatkozás „Tny. 50. § (2) bek. b) pont”-ra, a 62. § (5) bekezdésében a „Tny. 50. § (4) bekezdés”-ére hivatkozás
„Tny. 50. § (6) bekezdés”-re, a 87. § (1) bekezdés a) pontjában „az összesítõ elszámolás” szövegrész „összesítõ bevallás”-ra, a h) pontban a „társadalombiztosítási kifizetõhely” szövegrész „családtámogatási kifizetõhely”-re, a
90. § (1) bekezdésében a „Tny. 50. § (4) bekezdés”-re hivatkozás „Tny. 50. § (6) bekezdés”-re, a (3) bekezdésben a
„Tny. 50. § (1) bekezdés b) pont”-jára hivatkozás „Tny.
50. § (2) bekezdés b) pont”-jára változik” szövegrész,
29. § (2) bekezdése, melléklete,
1252. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
1253. a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatkörérõl,
szervezetérõl és mûködésérõl szóló 229/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 8. § (2)–(4) bekezdése,
1254. a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
227/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
1255. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 113/1994. (VIII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 226/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 1–2. §-a,
1256. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 224/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 1–22. §-a, 23. § (3)–(4) bekezdése, melléklete,
1257. a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-t követõ alcíme,
28–30. §-a, 32. § (1) bekezdése,
1258. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 221/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
1259. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 89. §-t követõ alcíme,
158. §-t követõ alcíme, 167. §-a,
1260. a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának,
felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítésérõl szóló egyezménybõl eredõ nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenõrzés
rendjérõl szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. §
(1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti az
egyes vegyi anyagokra vonatkozó bejelentési és adatszol-
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gáltatási kötelezettségrõl szóló 24/1997. (VI. 13.) IKIM
rendelet” szövegrész, 12. § (2) bekezdése,
1261. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
35. § (2)–(3) bekezdése,
1262. a köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm.
rendelet 17. § (2)–(3), (5) bekezdése,
1263. a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 5/1997. (I. 22.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 197/1998. (XII. 4.) Korm.
rendelet,
1264. a központi fûtésrõl és melegvíz-szolgáltatásról
szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése,
1265. a belföldi Állami Futárszolgálatról szóló
133/1989. (XII. 22.) MT rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 169/1998. (X. 14.) Korm. rendelet,
1266. a Miniszterelnöki Hivatal átalakításával összefüggõ egyes jogszabályok és kormányhatározatok módosításáról szóló 168/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 2–4. §-a,
5. §-ában az „ , egyidejûleg a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóságáról szóló 179/1996.
(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § b) pontja, valamint a Kisebbségért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet
3. § (2) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,
1267. a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/1998.
(X. 6.) Korm. rendelet,
1268. a magánnyugdíjpénztárakat minõsítõ szervezetekrõl szóló 166/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 17. §-a,
1269. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 142/1998. (VIII. 25.) Korm. rendelet,
1270. a Kormány megalakulásával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/1998.
(VII. 15.) Korm. rendelet,
1271. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a diákigazolványról szóló 34/1998. (II. 25.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 124/1998. (VI. 17.) Korm.
rendelet,
1272. az Országos Atomenergia Bizottság feladatáról,
hatáskörérõl, valamint az Országos Atomenergia Hivatal
feladat- és hatáskörérõl, bírságolási jogkörérõl szóló
87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet, továbbá a talált, illetve a
lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 122/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet,
1273. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 121/1998. (VI. 17.) Korm.
rendelet,
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1274. a felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági
engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése,
1275. a természetgyógyászati tevékenységrõl szóló
40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
110/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet,
1276. a Magyar Nemzeti Bank engedélyezési hatáskörébe tartozó pénzügyi és kiegészítõ pénzügyi szolgáltatások végzésének egyes feltételeirõl szóló 61/1997. (IV. 18.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 108/1998. (V. 27.)
Korm. rendelet,
1277. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 103/1998. (V. 22.)
Korm. rendelet,
1278. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
30. § (4) bekezdése,
1279. az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj
megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet,
1280. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet 12. §-ában az „ , és ezzel egyidejûleg az exporthitelekhez kapcsolódó kamatkiegyenlítési rendszerrõl
szóló 105/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti”
szövegrész,
1281. az egyes társadalombiztosítási jogszabályok módosításáról szóló 64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet,
1282. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a sajtótermékek köteles- és tiszteletpéldányairól szóló 17/1986.
(VIII. 20.) MM rendelet, a sajtótermékek köteles- és tiszteletpéldányairól szóló 17/1986. (VIII. 20.) MM rendelet
módosításáról szóló 26/1989. (IX. 12.) MM rendelet és a
7/1991. (VII. 25.) MKM rendelet hatályát veszti” szövegrész, 20. § (2) bekezdése,
1283. a Makó és Térsége Vállalkozási Övezet kijelölésérõl szóló 58/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1284. a Salgótarján-Bátonyterenye Térsége Vállalkozási Övezet kijelölésérõl szóló 57/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1285. a Mohácsi Vállalkozási Övezet kijelölésérõl
szóló 56/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1286. a Bihari Vállalkozási Övezet kijelölésérõl szóló
55/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1287. a Barcsi Vállalkozási Övezet kijelölésérõl szóló
54/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1288. a Zempléni Vállalkozási Övezet kijelölésérõl
szóló 53/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1289. az Ózd-Putnok-Észak-Hevesi Vállalkozási Övezet kijelölésérõl szóló 52/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1290. a vállalkozási övezetek létrehozásának és mûködésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm.
rendelet, valamint a Záhony és Térsége Vállalkozási Öve-
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zet kijelölésérõl szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 51/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,
1291. a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-t
követõ alcíme,
1292. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a közigazgatási szakvizsgáról szóló 46/1995.
(IV. 24.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
8. §-a,
1293. a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl,
valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól
szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 10. § (2), (5) bekezdése,
1294. az országgyûlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet
módosításáról szóló 20/1998. (II. 6.) Korm. rendelet,
1295. a magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998.
(I. 16.) Korm. rendelet 11. §-ában az „ , egyidejûleg a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
3. §-a hatályát veszti” szövegrész,
1296. a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3)–(5) bekezdése,
1297. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 282/1997. (XII. 23.) Korm.
rendelet,
1298. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet,
1299. a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 25. §-a, 26. §-a,
1300. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése,
27. §-a, 28. §-a,
1301. az állami felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 25/1995. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet,
1302. az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
110. § (4) bekezdése,
1303. a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
252/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. §-ában az
„ , ezzel egyidejûleg az R. kiegészül az 5. számú melléklet-
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tel, amelyet e rendelet melléklete tartalmaz” szövegrész,
6. § második mondata, melléklete,
1304. a korengedményes nyugdíjazásról szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló
251/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1–6. §-a,
1305. az adómentes természetbeni juttatásnak minõsülõ, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési
és postai kedvezményekrõl szóló 179/1994. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 250/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet,
1306. az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerrõl szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 25. §
(1) bekezdés második mondata,
1307. a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.
(VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 244/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet,
1308. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm.
rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése,
1309. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a, 7. §-t megelõzõ
alcíme, 7. §-t megelõzõ „(Az Ebtv. 21. §-ához)” szövegrésze, 51. § (2)–(4) bekezdése, 2. számú melléklete,
1310. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 214/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet,
1311. a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék
tároló biztonsági övezetérõl szóló 213/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
1312. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról tárgyú 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 210/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet,
1313. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet,
1314. az egészségügyrõl szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet
módosításáról szóló 199/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet,
1315. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés második, harmadik mondata, 28. § (3) bekezdése,
1316. a vállalkozási övezetek létrehozásának és mûködésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm.
rendelet, valamint a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelölésérõl szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 189/1997. (X. 31.) Korm. rendelet,
1317. a nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 13. §
(2)–(3), (5) bekezdése,
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1318. a Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997.
(X. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés második mondata,
1319. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya között a közúti jármûvek vezetõi
engedélyeinek kölcsönös elismerésérõl szóló, Budapesten, 1996. július 17. napján aláírt Megállapodás jegyzékváltás útján történõ módosításának kihirdetésérõl szóló
177/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
1320. a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló
védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 30. § második mondata,
1321. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
6. §-t követõ alcíme, 9. § (3)–(6) bekezdése,
1322. a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó elõírásokról szóló 170/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése,
1323. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet 172. § (8)–(9) bekezdése, 173–179. §-a, 174. §-t
megelõzõ alcíme, 175. §-t megelõzõ alcíme,
1324. a korengedményes nyugdíjazásról szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló
145/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 5. § (2) bekezdése,
1325. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) között a szervezet magyarországi jogállásáról, kiváltságairól és mentességeirõl
szóló, 1992. április 7-én, Budapesten aláírt Megállapodás
kihirdetésérõl szóló 44/1993. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet,
1326. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése,
1327. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 129/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet,
1328. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések körérõl szóló 124/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2)–(3) bekezdése,
1329. a készülék üzemben tartási díj beszedésének részletes szabályairól szóló 122/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § (1), (4), (5) bekezdése, 9. §-a, 9. §-t megelõzõ alcíme, 10. § (1) bekezdés második mondata,
1330. a külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/1997.
(VII. 11.) Korm. rendelet,
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1331. a statisztikai szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 77/1996. (V. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet,
1332. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 9. §
(2) bekezdés elsõ mondata, 9. § (5) bekezdése,
1333. az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 20. §
(1) bekezdése,
1334. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról szóló
104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet,
1335. a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági,
erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, továbbá a
jármûvezetõ gyakorlati szakoktatók saját jármû üzemeltetésének költségtérítésérõl szóló 124/1994. (IX. 5.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 1–3. számú melléklete,
1336. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert
költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 88/1997. (V. 28.) Korm. rendelet
1. §-a,
1337. a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
83/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 1–3. §-a, 4. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy egyidejûleg az R. 8. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti, valamint az R. 12. §-ának (3) bekezdésében az „5. § (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdésének” szövegrész lép” szövegrész,
4. § (4) bekezdése, melléklete,
1338. a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló
54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet,
1339. az Egzisztencia Hitelrõl és Részletfizetési Kedvezményrõl szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/1997. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,
1340. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 75/1997. (V. 9.) Korm. rendelet,
1341. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 58/1997. (IV. 10.) Korm. rendelet
1–3. §-a,
1342. az 1997. évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Programról szóló 173/1996. (XI. 29.) Korm.
rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvény végrehajtásáról intézkedõ 170/1993.
(XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/1997.
(IV. 4.) Korm. rendelet,
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1343. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 44/1997.
(III. 12.) Korm. rendelet,
1344. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes
hiteldíj mutató számításáról és közzétételérõl szóló
41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,
1345. a természetgyógyászati tevékenységrõl szóló
40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés második
mondata, 4. § (4) bekezdése,
1346. a pályakezdõ munkanélküliek elhelyezkedésének
elõsegítésérõl szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/1997. (III. 5.) Korm. rendelet,
1347. a veszélyes és veszélyesnek minõsített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló
35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében
az „ , egyidejûleg az egyes szabálysértésekrõl szóló
17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 13/A. §-a, valamint az
állatviadalok tilalmáról és egyes küzdõ ebek behozatali,
tenyésztési tilalmáról szóló 15/1994. (II. 1.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,
1348. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 29/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,
1349. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a testnevelés és a sport területén történõ végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,
1350. a vasúti személyszállítási szerzõdésekrõl szóló
10/1997. (I. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg hatályát veszti a vasúti személy-, útipoggyász- és expresszáru fuvarozási szabályzat kiadásáról
szóló 1005/1956. (I. 17.) MT határozat, valamint a módosítására kiadott 22/1960. (V. 8.) Korm. rendelet és
17/1978. (III. 31.) MT rendelet” szövegrész,
1351. a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves
szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/1997. (I. 22.) Korm. rendelet,
1352. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 5/1997. (I. 22.) Korm.
rendelet,
1353. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/1997. (I. 15.) Korm. rendelet,
1354. a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a vízügyrõl szóló 1964. évi
IV. törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.)
Korm. rendelet 75–91. §-a hatályát veszti” szövegrész,
1355. a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése,
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1356. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 227/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,
1357. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 225/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet,
1358. az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl szóló
214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése,
1359. az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés második mondata, 15. § (3) bekezdése,
1360. az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének
és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól
szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 206/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
1361. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról szóló 203/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
1362. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári
védelmi szakhatósági jogkörrõl és a miniszterek polgári
védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, 29. §-a,
1363. a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelölésérõl szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet,
1364. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 190/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet,
1365. a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 187/1996. (XII. 13.)
Korm. rendelet,
1366. a korengedményes nyugdíjazásról szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése,
1367. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû
rendelet végrehajtásáról szóló, többször módosított
33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosításáról szóló
175/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet,
1368. az 1997. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról, valamint a statisztikáról szóló 1993.
évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993.
(XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/1996.
(XI. 29.) Korm. rendelet,
1369. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január
24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló
170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,
1370. a megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságokról
szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló
164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet,
1371. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. §
(5) bekezdése,
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1372. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 158/1996. (X. 25.) Korm.
rendelet,
1373. a vasúti árufuvarozási szerzõdésekrõl szóló
153/1996. (X. 15.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdésében
az „ , egyidejûleg hatályát veszti:” szövegrész, 54. § (1) bekezdés a)–b) pontja,
1374. a szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás szabályozásáról szóló 142/1996.
(IX. 2.) Korm. rendelet 5. § második mondata,
1375. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet
42. §-t követõ „Terepfelmérõi pótlék” és „Gyakorlati pótlék” alcíme, 46. §-t követõ alcíme, 48. §-t követõ alcíme,
68. § második mondata,
1376. a rejtjeltevékenységrõl szóló 43/1994. (III. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 135/1996. (VIII. 28.)
Korm. rendelet,
1377. a közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2)–(6) bekezdése,
1378. az Országos Kiemelésû Társadalomtudományi
Kutatásokról szóló 63/1992. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet,
1379. a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
10. § (2) bekezdése,
1380. a tûzoltóság tagjaira vonatkozó kötelezõ élet- és
baleset-biztosításról szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a,
1381. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 106/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet,
1382. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes
kérdéseirõl szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet
17. §-a,
1383. a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának
feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. §-a,
1384. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár
Köztársaság Kormánya között a növény-egészségügyi és
növényvédelmi együttmûködésrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 89/1996. (VI. 21.) Korm. rendelet,
1385. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (9) bekezdése,
1386. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1979. évi március hó 24. napján aláírt Kereskedelmi Hajózási Megállapodás kihirdetésérõl szóló 55/1979. (XII. 30.) MT rendelet módosításáról szóló 67/1996. (V. 15.) Korm. rendelet,
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1387. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 52/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet,
1388. a nyári idõszámítás alkalmazásáról szóló
39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az
„ , ezzel egyidejûleg a nyári idõszámítás bevezetésérõl
szóló 1/1991. (I. 29.) IKM–KHVM együttes rendelet hatályát veszti” szövegrész,
1389. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya között, a polgári légiközlekedés
tárgyában, Budapesten, az 1974. évi május 25. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT
rendelet módosításáról szóló 34/1996. (III. 5.) Korm. rendelet,
1390. a hivatalos iratok kézbesítésének egyszerûsítésérõl szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet módosításáról
szóló 33/1996. (II. 27.) Korm. rendelet,
1391. a hegesztõk minõsítésérõl szóló miniszteri rendelet kiadására történõ felhatalmazásról szóló 18/1996.
(I. 31.) Korm. rendelet,
1392. a külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése,
1393. a tudományos továbbképzés befejezésének feltételeirõl, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismerésérõl és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésrõl szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 171/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet,
1394. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés második mondata, 21. § (8) bekezdése,
1395. az igazságügyi szakértõkrõl szóló 53/1993.
(IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/1995.
(XII. 22.) Korm. rendelet,
1396. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról szóló
151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet,
1397. a kerékbilincs alkalmazásával és a jármûvek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995.
(XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése,
1398. a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti a polgári
repülésrõl szóló, az 1981. évi 8. törvényerejû rendelet végrehajtására kiadott – a 17/1983. (VI. 1.) MT rendelettel, a
95/1989. (VIII. 30.) MT rendelettel, a 88/1990. (IV. 30.)
MT rendelettel, a 102/1991. (VII. 31.) Korm. rendelettel, a
32/1992. (II. 14.) Korm. rendelettel, a 13/1993. (I. 19.)
Korm. rendelettel módosított – 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet” szövegrész,
1399. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995.
(X. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti a Nemzeti alaptanterv Tantervi alapelveinek kiadásáról szóló 31/1994. (III. 12.) Korm. rendelet” szövegrész,
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1400. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 124/1995. (X. 18.) Korm. rendelet,
1401. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról rendelkezõ 145/1992. (XI. 4.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 123/1995. (X. 6.) Korm. rendelet,
1402. a Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok
koordinációjáról szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 121/1995. (X. 4.) Korm. rendelet,
1403. a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekrõl szóló 114/1995.
(IX. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az „ , ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a polgári védelemrõl szóló
15/1992. (I. 27.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott
7/1992. (V. 19.) BM rendelet 6. §-ának (1)–(2) és (3) bekezdése” szövegrész,
1404. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet 6. §
(3) bekezdése,
1405. az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 109/1995. (IX. 15.) Korm.
rendelet,
1406. a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeirõl szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 17. §-a,
1407. az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 103/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet,
1408. a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. rendelet 15. §-a,
1409. az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének
és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól
szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 10. § (2)–(3) bekezdése,
1410. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya közötti vízummegállapodás kihirdetésérõl szóló 90/1995. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdése,
1411. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében
az „ , ezzel egyidejûleg az egészségügyrõl szóló 1972. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT
rendelet 14. §-a hatályát veszti” szövegrész, 7. § (2) bekezdése,
1412. a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet 43–44. §-a,
1413. a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérlõre való áthárításáról szóló
18/1990. (I. 31.) MT rendelet módosításáról szóló
63/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet,
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1414. a Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok
koordinációjáról szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet,
1415. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok tárgyi és
költségvetési átadás-átvételének rendjérõl szóló 59/1995.
(V. 30.) Korm. rendelet,
1416. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 56/1995. (V. 17.)
Korm. rendelet,
1417. a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves
szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg hatályát veszti a közmûves vízellátás és közmûves csatornázás
szabályainak kiadásáról szóló 27/1975. (X. 30.) MT rendelet, valamint az azt módosító 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. mellékletének 12. pontja, a 18/1992. (I. 28.) Korm.
rendelet 10–14. §-a, a 119/1993. (VIII. 25.) Korm. rendelet, továbbá a közmûves vízellátás és a közmûves csatornázás egyes kérdéseirõl szóló 4/1975. (XI. 26.) OVH rendelkezés” szövegrész, 25. § (3)–(5), (11)–(12) bekezdése,
1418. az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló 37/1995.
(IV. 5.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az „ , ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a 32/1977. (XII. 31.) ÉVM rendelet az életvédelmi létesítmények nyilvántartásáról” szövegrész, 9. § (2) bekezdése,
1419. a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,
1420. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 31/1995. (III. 24.) Korm. rendelet 1–6. §-a, 7. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg a
nemzetközi közúti áruszállítás végzésének egyes
feltételeirõl szóló – a 13/1992. (III. 25.) KHVM rendelettel
módosított – 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelet 3/A. §-ának
(3) és (4) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 7. §
(2)–(6) bekezdése, 1–3. melléklete,
1421. a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 8. §-ában az „ , egyidejûleg
hatályát veszti:” szövegrész, 8. § a)–b), d)–f), h)–m) pontja,
1422. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében az „ , a rendelet alapján járó akadémikusi tiszteletdíjat [2. § (1) bekezdés], a hozzátartozói ellátásokat (3. §) és
az Akadémia Doktora tiszteletdíját azonban 1995. január
1. napjától kell folyósítani” szövegrész, 20. § (2)–(3) bekezdése,
1423. a Magyar Tudományos Akadémiára bízott állami
tulajdonú ingatlanok körének meghatározásáról szóló
131/1994. (X. 14.) Korm. rendelet,
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1424. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. május
5-én aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 129/1994.
(X. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,
1425. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról rendelkezõ 145/1992. (XI. 4.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 116/1994. (VIII. 31.) Korm.
rendelet,
1426. a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 115/1994. (VIII. 31.)
Korm. rendelet,
1427. az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
1428. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
2. §-t követõ „(A Hdt. 6. §-ához)” szövegrésze, 18. §
(2) bekezdése,
1429. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/1994. (VI. 17.) Korm. rendelet,
1430. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történõ végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet
7. § (2) bekezdése,
1431. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi
áruszállításról szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,
1432. az emberi környezetre veszélyt jelentõ egyes
anyagok külföldrõl történõ behozataláról szóló 55/1987.
(X. 30.) MT rendelet módosításáról szóló 73/1994.
(V. 10.) Korm. rendelet,
1433. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítésérõl szóló 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet,
1434. a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994.
(IV. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése,
1435. a rejtjeltevékenységrõl szóló 43/1994. (III. 29.)
Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése,
1436. a bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 24/1994.
(II. 25.) Korm. rendelet 27. §-ában az „ ; egyidejûleg a bedolgozói munkaviszony szabályozásáról szóló 63/1967.
(XII. 27.) Korm. rendelet, a bedolgozók foglalkoztatásáról
szóló 10/1981. (IX. 29.) MüM rendelet, valamint az azt
módosító 6/1991. (VI. 29.) MüM rendelet 1. §-a hatályát
veszti” szövegrész,
1437. a statisztikai szakértõi engedélyek kiadásáról
szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. rendelet 9. §-a, 10. §-a, 11. §
második mondata,
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1438. a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 18/1994. (II. 9.) Korm. rendelet,
1439. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén
Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer
tiltott forgalma és a szervezett bûnözés elleni harcban történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl
szóló 16/1994. (II. 4.) Korm. rendelet,
1440. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet,
valamint a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásainak rendszerérõl szóló 179/1993. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 10/1994. (I. 30.)
Korm. rendelet,
1441. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/1993. (XII. 19.) Korm. rendelet,
1442. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet
22. §-t követõ alcíme, 24. §-t megelõzõ alcímében az „és
vegyes” szövegrész, 24. § második mondata,
1443. a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központról szóló 59/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 168/1993. (XII. 2.) Korm. rendelet,
1444. az állam által az állampolgárok tulajdonában
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló
1991. évi XXV. törvény végrehajtására kiadott 104/1991.
(VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/1993.
(XI. 30.) Korm. rendelet,
1445. a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 48. §
(6) bekezdése, 49. § (3) bekezdése, 51. §-a,
1446. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ dolgozó
élelmezési költségtérítésérõl szóló 23/1989. (III. 12.) MT
rendelet módosításáról szóló 141/1993. (X. 13.) Korm.
rendelet,
1447. az Egzisztencia hitelrõl és részletfizetési kedvezményrõl szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 121/1993. (IX. 9.) Korm. rendelet,
1448. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 5. §-ában
az „ ; egyidejûleg a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésrõl szóló 8/1990. (IV. 25.) PM rendelet és az
azt módosító 1/1991. (I. 31.) PM rendelet hatályukat vesztik” szövegrész,
1449. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél címû 77/1993. (V. 12.) Korm.
rendelet 11. § (2) bekezdése,
1450. a Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993.
(V. 6.) Korm. rendelet 10. §-ában az „ , egyidejûleg a Magyar UNESCO Bizottság szervezésérõl szóló 1018/1963.
(VII. 31.) Korm. határozat hatályát veszti” szövegrész,
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1451. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 104/1991.
(VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/1993.
(IV. 7.) Korm. rendelet,
1452. az országgyûlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet
mellékletének módosításáról szóló 57/1993. (IV. 7.)
Korm. rendelet,
1453. a közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról
szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti a központi államigazgatási szervek vezetõinek és ügyintézõinek képesítési
rendszerérõl szóló 58/1987. (XI. 15.) MT rendelet
8–11. §-a” szövegrész, 11. § (3)–(6) bekezdése,
1454. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-t
követõ „[Kjt. 20/A. §-ához]” szövegrésze, 8. §-t követõ alcíme, 16. §-t követõ „[A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdéséhez]” szövegrésze, 17/A. §-t követõ „[A Kjt. 71. §-a
(3) bekezdéséhez]” és „(A Kjt. 75. §-ához)” szövegrésze,
1455. a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 47/1993. (III. 17.) Korm. rendelet,
1456. az 1951–1956 közötti idõszakban politikai okból
hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 174/1992.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/1993.
(III. 12.) Korm. rendelet,
1457. az Egzisztencia hitelrõl és részletfizetési kedvezményrõl szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/1993. (II. 23.) Korm. rendelet,
1458. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
7. §-t követõ „Gyermekek napközbeni ellátása” alcíme,
1459. az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket
képviselõ jogoknak rubel-elszámolásban történõ behozataláról szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/1993. (I. 27.) Korm. rendelet,
1460. az egészségügyrõl szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet
módosításáról szóló 8/1993. (I. 13.) Korm. rendelet,
1461. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések
rendezésére 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 17. §-t követõ „[A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdéséhez]” szövegrésze,
23. § (2) bekezdése,
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1462. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítésérõl szóló 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet,
1463. az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg hatályát veszti a tanácsi házkezelési szervek kezelésében lévõ állami tulajdonban álló lakóépületek
nyilvántartásának és feldolgozásának rendjérõl szóló
5/1986. (Ép. Ért. 31.) ÉVM–KSH együttes utasítás” szövegrész, 6. § (2) bekezdése,
1464. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet
9. § (3) bekezdése,
1465. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 142/1992. (X. 27.) Korm.
rendelet,
1466. a külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt Európai Egyezmény,
valamint Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt
Egyezmény Kiegészítõ Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló
140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
1467. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 1. §-t követõ
„[A Kjt. 20. §-ának (2) bekezdéséhez]” szövegrésze,
12. §-t követõ „[A Kjt. 61. §-ának (4) bekezdéséhez]” szövegrésze, „[A Kjt. 63. §-ának (5) bekezdéséhez]” szövegrésze, 20. § (9) bekezdése,
1468. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény
végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról szóló 123/1992. (VIII. 19.) Korm. rendelet,
1469. a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának
megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet 3–5. §-a, 7. § (1) bekezdésében az „ ; ezzel egyidejûleg
hatályát veszti: – a Mûvészeti Alap tagjainak egységes segélyezési rendszerérõl szóló 26/1967. (VIII. 26.) Korm.
rendelet; – a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjáról
szóló 43/1983. (XI. 20.) MT rendelet, valamint az azt módosító 50/1988. (VI. 28.) MT rendelet; – a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT rendelet végrehajtására kiadott 8/1984. (IV. 15.) ÉVM rendelet 6. §-ának
(2) bekezdése” szövegrész, 7. § (2) bekezdése,
1470. az alapítványok gazdálkodási rendjérõl szóló
115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy a 2. § (3) bekezdésében foglaltak az
1993. évi eredménykimutatás során alkalmazhatók, egyúttal az alapítványok gazdálkodásáról szóló 96/1988.
(XII. 22.) MT rendelet, valamint a 184/1991. (XII. 30.)
Korm. rendelet 16. §-ának (4)–(5) bekezdése hatályát
veszti” szövegrész,
1471. a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérõl szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ában
az „ , azzal, hogy a 2. § (3) bekezdésében foglaltak az
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1993. évi eredménykimutatás során alkalmazhatók, egyúttal a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló
16/1989. (II. 26.) MT rendelet a hatályát veszti” szövegrész,
1472. a miniszterek munkáltatói jogáról szóló
112/1992. (VII. 7.) Korm. rendelet,
1473. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május
1-jétõl 1949. június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet 9. §
(2)–(3) bekezdése,
1474. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény
végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról szóló 72/1992. (IV. 28.) Korm. rendelet,
1475. a vagyonjegyrõl szóló 94/1988. (XII. 22.) MT
rendelet módosításáról szóló 70/1992. (IV. 21.) Korm.
rendelet,
1476. az Országos Kiemelésû Társadalomtudományi
Kutatásokról szóló 63/1992. (IV. 4.) Korm. rendelet,
1477. a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági,
erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 7. § második, harmadik mondata,
1478. az Egzisztencia hitelrõl és részletfizetési kedvezményrõl szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/1992. (III. 26.) Korm. rendelet 1–7. §-a, 8. §
(3) bekezdése,
1479. az egészségügyrõl szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet
módosításáról szóló 55/1992. (III. 21.) Korm. rendelet
1. §-a, 2. §-a,
1480. az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket
képviselõ jogoknak rubel elszámolásban történõ behozataláról szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. rendelet,
1481. a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival
kapcsolatos pénzkövetelésekrõl és nyugdíjuk kiegészítésérõl szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §
(4)–(5) bekezdése,
1482. a megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságokról
szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló
36/1992. (II. 21.) Korm. rendelet,
1483. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak feladat- és hatáskörének megállapításáról
az ipar és belkereskedelmi ágazatban 26/1992. (I. 28.)
Korm. rendelet 3–6. §-a, 7. § (2) bekezdése,
1484. az egyes környezet- és természetvédelmi jogszabályok módosításáról, valamint a jegyzõ környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörérõl szóló 24/1992.
(I. 28.) Korm. rendelet,
1485. a helyi önkormányzatok polgármestereinek és
jegyzõinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti
igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló
22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, 4. §-a, 14. §-a,
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1486. a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a
köztársasági megbízottaknak a közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreirõl
szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „ ; egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész, 3. §
(1) bekezdés d) pontja, 3. § (2) bekezdése,
1487. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû
szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földmûvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 3–5. §-a, 7. §-ában
az „ , egyidejûleg”, valamint a „hatályát veszti” szövegrész, 7. § a), c)–d) pontja,
1488. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak közlekedési és vízügyi feladataival kapcsolatos jogszabály-módosításokról szóló 18/1992. (I. 28.)
Korm. rendelet,
1489. a hagyatéki eljárással, a kisajátítási eljárással, a
szakfordítással és a tolmácsolással kapcsolatos feladatokról és hatáskörökrõl szóló 10/1992. (I. 20.) Korm. rendelet,
1490. az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról
szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet 10. § (3)–(4) bekezdése,
1491. a mérésügyrõl szóló törvény végrehajtásáról
szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. §-t követõ
„(TV. 3. §-hoz)” szövegrésze, 11. §-a, 11. §-t megelõzõ
„(TV. 11. §-hoz)” szövegrésze, 13. §-t követõ
„(TV. 14. §-hoz)” szövegrésze, 16. §-ában az „ , egyidejûleg az 1/1985. (Mér. K. 1.) OMH utasítás, az 1/1988. (Mér.
K. 2.) OMH utasítás és a 201/1990. OMH Közlemény hatályát veszti” szövegrész,
1492. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 114/1991. (IX. 4.) Korm. rendelet,
1493. a volt közszolgálati alkalmazottakat érintõ nyugdíjjogi hátrányok enyhítésérõl szóló 112/1991. (IX. 2.)
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
1494. az összehangolt Áruleíró és Kódrendszerrõl
Brüsszelben, az 1983. évi június hó 14. napján megkötött
Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl szóló 42/1991.
(III. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,
1495. az Egzisztencia Hitelrõl és Részletfizetési Kedvezményrõl szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet
10. §-a, 11. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg az Egzisztencia
Alapról szóló 97/1990. (XI. 27.) Korm. rendelet hatályát
veszti” szövegrész,
1496. az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 8. § második mondata,
1497. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet,
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1498. az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl
szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés
második mondata,
1499. az állami vállalatok felügyelõ bizottságáról szóló
24/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés második mondata, 10. § (2)–(3) bekezdése,
1500. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 33/1984. (X. 31.) MT rendelet
módosításáról szóló 20/1990. (VIII. 3.) Korm. rendelet,
1501. az egyes jogszabályok módosításáról és hatályon
kívül helyezésérõl szóló 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet,
1502. a „Magyar Sajtó Napjá”-ról szóló 29/1990.
(II. 14.) MT rendelet 2. §-ában az „ ; egyidejûleg az
1002/1962. (I. 17.) Korm. határozat hatályát veszti” szövegrész,
1503. a vagyonjegyrõl szóló 94/1988. (XII. 22.) MT
rendelet 13. § (1) bekezdésében az „ , ezzel egyidejûleg az
51/1987. (X. 14.) MT rendelet hatályát veszti” szövegrész,
13. § (2) bekezdése,
1504. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet 26. § (4)–(5) bekezdése,
1505. a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
36. §-t követõ alcíme, 39. §-t megelõzõ alcíme, 39. §-ában
az „ : egyidejûleg az utakról szóló 1962. évi 21. törvényerejû rendelet végrehajtásáról rendelkezõ 34/1962.
(IX. 16.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító
19/1970. (VI. 7.) Korm. rendelet és a 37/1985. (VIII. 1.)
MT rendelet, továbbá a túlsúlyos jármûvek közlekedésének korlátozásáról szóló 16/1973. (VI. 27.) MT rendelet,
valamint az azt módosító 46/1980. (XI. 11.) MT rendelet
és a 17/1983. (VI. 1.) MT rendelet hatályát veszti” szövegrész,
1506. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.
(VI. 26.) MT rendelet 7. § (3) bekezdése, 7. § (4) bekezdés
második mondata,
1507. a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 2. §-t követõ alcíme, 26. §-t követõ alcíme,
1508. a leányvállalatról szóló 65/1984. (XII. 29.) MT
rendelet 10. § (1) bekezdésben az „ ; egyidejûleg hatályát
veszti a 28/1983. (VIII. 25.) MT rendelet, valamint az
1/1984. (I. 17.) MT rendelet” szövegrész,
1509. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény
végrehajtásáról szóló 33/1984. (X. 31.) MT rendelet
47. §-t követõ alcíme, 50. §-t követõ alcíme, 53. §-t megelõzõ alcíme, 53. §-a, 54. § (1) bekezdésben az „ ; egyidejûleg a 4/1978. (I. 18.) MT rendelet, a módosításáról rendelkezõ 8/1981. (IV. 2.) MT rendelet, a 42/1981. (IX. 28.)
MT rendelet és a 74/1982. (XII. 15.) MT rendelet, az
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1048/1982. (XII. 15.) MT határozat és a 9/1983. (V. 4.)
MT rendelet 3. §-a hatályát veszti” szövegrész,
1510. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd
Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi
október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók
területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény
kihirdetésérõl szóló 55/1982. (X. 22.) MT rendelet 3. §
(2) bekezdése,
1511. a közúti személyszállítási szerzõdésekrõl szóló
20/1981. (VI. 19.) MT rendelet 15. §-ában az „ ; egyidejûleg a 26/1960. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint e rendelettel kiadott Gépjármûfuvarozási Szabályzat 1–53. §-a
hatályát veszti” szövegrész,
1512. a közúti árutovábbítási szerzõdésekrõl szóló
2/1981. (I. 31.) MT rendelet 4. §-t követõ alcíme, 9. §-t követõ alcíme, 17. §-t követõ alcíme, 29. §-t követõ „Rakodás”, „Árukíséret” és „A teljesítmények igazolása” alcíme,
37. §-ában az „ ; egyidejûleg a 26/1960. (V. 21.) Korm.
rendelettel kiadott Gépjármûfuvarozási Szabályzat
54–108. §-a hatályát veszti” szövegrész,
1513. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés
tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján
aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 27/1977. (VIII. 1.)
MT rendelet 3. § (2) bekezdése,
1514. az egészségügyrõl szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet „I. A törvény végrehajtása” címe, 46. §-ában az „ ; egyidejûleg hatályukat vesztik az e rendelet mellékletében felsorolt kormányrendeletek és kormányhatározatok” szövegrész, melléklete,
1515. a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet
8. § (2)–(3) bekezdése, valamint
1516. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában címû 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet
9. §-t követõ alcíme, 11. §-t követõ alcíme, 14. §-t követõ
„A házassági bontóítélet külön illetéke”, „Elmegyógyintézetbe való felvétel” és „Költségmentesség” alcíme, 45. §-t
követõ alcíme, 57. § (2) bekezdése, 58. §-a.

2. §
Hatályát veszti a használati-kezelési útmutatóról és a
minõség tanúsításáról szóló 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM
együttes rendelet 6. § (2)–(3) bekezdése.

3. §
Hatályát veszti
1. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000.
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(XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 28/2006.
(V. 22.) BM rendelet,
2. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
27/2006. (V. 22.) BM rendelet,
3. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006.
(IV. 25.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése,
4. az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2006. (IV. 20.) BM rendelet,
5. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 20/2006. (IV. 19.) BM rendelet
10. § (1) bekezdés f) pontja, 54. § (2) bekezdése,
6. a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról szóló 18/2006. (IV. 6.) BM rendelet,
7. az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását
szolgáló BM fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 34/2005. (VII. 18.) BM rendelet
módosításáról szóló 17/2006. (IV. 6.) BM rendelet
1–13. §-a, 15–16. §-a,
8. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 49. § (2) bekezdése,
9. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban
álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és a
személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet módosításáról szóló 4/2006. (I. 20.) BM rendelet,
10. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
63/2005. (XII. 22.) BM rendelet,
11. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM rendelet módosításáról szóló 62/2005. (XII. 22.) BM
rendelet,
12. a Belügyminisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 16/1995. (X. 20.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2005. (XII. 22.) BM rendelet,
13. a belügyminiszter hatáskörébe tartozó sportszakmai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 59/2005. (XII. 14.) BM
rendelet,
14. a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsola-
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tos költségek megtérítésérõl szóló 57/2005. (XI. 30.) BM
rendelet 13. § (2) bekezdése,
15. a választási adatszolgáltatásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 10/1998. (II. 20.) BM rendelet módosításáról szóló 56/2005. (XI. 24.) BM rendelet,
16. a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával
összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2005.
(XI. 18.) BM rendelet,
17. a határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjérõl szóló 56/1997.
(X. 21.) BM–FM együttes rendelet módosításáról szóló
54/2005. (XI. 18.) BM–FVM együttes rendelet,
18. a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási
ágakról, munkakörökrõl és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet 8. § (4) bekezdése,
19. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2005. (X. 31.) BM rendelet,
20. az eltûnt személyek felkutatásának és a rendkívüli
halálesetek kivizsgálásának rendjérõl szóló 23/1994.
(X. 26.) BM rendelet módosításáról szóló 49/2005.
(X. 31.) BM rendelet,
21. a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési
pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2005. évi támogatásának rendjérõl szóló 14/2005.
(III. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 47/2005.
(X. 27.) BM rendelet,
22. az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rendõrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet
módosításáról szóló 45/2005. (X. 18.) BM rendelet
1–8. §-a,
23. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 34/1997. (V. 30.)
BM rendelet módosításáról szóló 44/2005. (X. 18.) BM
rendelet,
24. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 43/2005. (X. 18.) BM rendelet,
25. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és
az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet, valamint a belügyi szervek szociális és kegyeleti
gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló
39/1997. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló
42/2005. (X. 18.) BM rendelet,
26. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
41/2005. (X. 7.) BM rendelet,
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27. a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról
szóló 40/2005. (IX. 29.) BM rendelet,
28. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendõ eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együttes
rendelet módosításáról szóló 39/2005. (IX. 27.)
BM–EüM–IM együttes rendelet,
29. az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés, valamint a DNS-mintavétel szabályairól szóló 8/2000.
(II. 16.) BM–IM–PM együttes rendelet módosításáról
szóló 37/2005. (VIII. 11.) BM–IM–PM együttes rendelet,
30. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és
a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet
módosításáról szóló 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet,
31. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997.
(VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 33/2005.
(VII. 1.) BM rendelet,
32. a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti
szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló
32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet 26. §
(2)–(3) bekezdése,
33. a lakáscélú munkáltatói támogatásokról szóló
39/2000. (XII. 12.) BM rendelet és a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 30/2005. (VI. 27.) BM rendelet 1–11. §-a,
34. a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes
közszolgáltatások 2005. évi normatív mûködési támogatásáról szóló 17/2005. (IV. 5.) BM–PM együttes rendelet
módosításáról szóló 29/2005. (VI. 25.) BM–PM együttes
rendelet,
35. az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet,
36. a közúti közlekedési igazgatással összefüggõ egyes
belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2005.
(V. 31.) BM rendelet,
37. a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és
a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet módosításáról szóló 23/2005. (V. 2.) BM rendelet,
38. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 22/2005. (IV. 19.) BM rendelet,
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39. a Nemzeti Nyomozó Iroda létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
19/2005. (IV. 12.) BM rendelet,
40. a büntetõeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak
adandó tájékoztatásról szóló 26/2003. (VI. 26.) BM–IM
együttes rendelet módosításáról szóló 18/2005. (IV. 8.)
BM–IM együttes rendelet,
41. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
16/2005. (IV. 4.) BM rendelet,
42. a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló
39/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló
12/2005. (III. 25.) BM rendelet,
43. a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 11/2005.
(III. 24.) BM–IM együttes rendelet,
44. a polgári védelmi felkészítés követelményeirõl
szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet módosításáról szóló
8/2005. (III. 8.) BM rendelet,
45. a polgári védelmi tervezés rendszerérõl és követelményeirõl szóló 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (III. 4.) BM rendelet,
46. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
6/2005. (III. 4.) BM rendelet,
47. a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári
védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetõleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet módosításáról
szóló 4/2005. (II. 19.) BM rendelet,
48. az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél 15/2000. (V. 26.) BM rendelet
módosításáról szóló 3/2005. (I. 21.) BM rendelet,
49. a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselõi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételérõl szóló 21/2000.
(VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet módosításáról
szóló 2/2005. (I. 21.) BM–IM–MeHVM együttes rendelet
1–5. §-a, melléklete,
50. a közterület-felügyelõk egyenruha-ellátásáról, a felügyelõi jelvényrõl és szolgálati igazolványról szóló
46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosításáról szóló
67/2004. (XII. 23.) BM rendelet,
51. a helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998. (IX. 4.) BM rendelet és a választási
adatszolgáltatásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 10/1998. (II. 20.) BM rendelet módosításáról
szóló 66/2004. (XI. 12.) BM rendelet,
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52. az állam mûködése, illetõleg a lakosság ellátása
szempontjából kiemelten fontos létesítmények körérõl
szóló 24/1997. (III. 26.) BM rendelet módosításáról szóló
63/2004. (X. 28.) BM rendelet,
53. a vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról szóló
13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló
58/2004. (X. 11.) BM rendelet,
54. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM rendelet módosításáról szóló 57/2004. (IX. 30.) BM
rendelet,
55. az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 56/2004. (IX. 27.) BM rendelet,
56. a Rendõrség, a Határõrség és a Katasztrófavédelem
közúti jármûveinek forgalomban tartásáról szóló 41/2001.
(XII. 27.) BM rendelet módosításáról szóló 55/2004.
(IX. 22.) BM rendelet,
57. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
51/2004. (IX. 8.) BM rendelet,
58. az okmányirodák mûködésének személyi és technikai feltételeirõl szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 48/2004. (VIII. 27.) BM rendelet,
59. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 47/2004. (VIII. 25.) BM rendelet,
60. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeirõl szóló
49/2001. (XII. 29.) BM–KüM együttes rendelet módosításáról szóló 46/2004. (VIII. 11.) BM–KüM együttes rendelet 1–4. §-a, 1–3. számú melléklete,
61. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 15. §-a,
62. a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló
10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló
44/2004. (VII. 22.) BM rendelet,
63. a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.)
FVM rendelet módosításáról szóló 42/2004. (VII. 7.) BM
rendelet 1–2. §-a,
64. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról szóló 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet,
65. az Országos Rendõr-fõkapitányság szervezeti korszerûsítésével kapcsolatos egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet,
66. a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 36/2004.
(VI. 29.) BM–IM együttes rendelet,
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67. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 1–62. §-a, 63. § (2) bekezdése, 1–7. számú melléklete,
68. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérõl szóló 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet 13. §
(3) bekezdése,
69. a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások
díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 7. §-a,
70. az egyes mûszaki termékek tûzvédelmi megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése,
71. a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló
7/2004. (III. 2.) BM rendelet módosításáról szóló 24/2004.
(VI. 11.) BM rendelet,
72. a tûzoltási, mûszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tûzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes
szabályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2004. (VI. 1.) BM rendelet,
73. a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselõi állományának munkaköri egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételérõl szóló
21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet
módosításáról
szóló
20/2004.
(VI.
1.)
BM–IM–MeHVM együttes rendelet,
74. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az
önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet
módosításáról szóló 19/2004. (VI. 1.) BM rendelet,
75. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjérõl, valamint e szervek irányítási és mûködési
rendjérõl szóló 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet módosításáról szóló 16/2004. (V. 21.) BM rendelet,
76. a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 15/2004. (V. 21.) BM
rendelet 9. § második mondata,
77. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról szóló
13/2004. (V. 11.) BM rendelet 1–6. §-a, melléklete,
78. a felvonók biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.)
FVM–GM együttes rendelet módosításáról szóló 12/2004.
(IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet,
79. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
11/2004. (IV. 21.) BM rendelet,
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80. a választójoggal nem rendelkezõ személyek nyilvántartásának vezetésérõl szóló 32/1996. (XII. 22.) BM
rendelet módosításáról szóló 9/2004. (III. 31.) BM rendelet,
81. a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló
7/2002. (III. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 7/2004.
(III. 2.) BM rendelet,
82. az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 5/2004. (II. 20.) BM rendelet,
83. a belügyi szervek rendelkezésében lévõ, lakásnak
nem minõsülõ szállóférõhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
szóló 4/2004. (II. 5.) BM rendelet,
84. a körözési nyilvántartásból történõ adatigénylésrõl
és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési
adatok hozzáférhetõvé tételérõl szóló 21/2001. (X. 11.)
BM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (I. 31.) BM rendelet,
85. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban
álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és a
személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet módosításáról szóló 2/2004. (I. 31.) BM rendelet,
86. a Határõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és
illetékességérõl szóló 1/2004. (I. 9.) BM–IM együttes rendelet,
87. az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet módosításáról szóló 59/2003. (XII. 30.) BM rendelet,
88. a telepengedélyezési eljárásért fizetendõ igazgatási
szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
módosításáról szóló 58/2003. (XII. 30.) BM rendelet,
89. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
57/2003. (XII. 27.) BM rendelet,
90. a választási adatszolgáltatásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 10/1998. (II. 20.) BM rendelet módosításáról szóló 53/2003. (XII. 27.) BM rendelet,
91. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 6/2000. (II. 11.) BM
rendelet módosításáról szóló 52/2003. (XII. 27.) BM rendelet,
92. a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér hivatásos tûzoltóságának mûködésérõl, fenntartásáról és fejlesztésérõl szóló 8/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról
szóló 49/2003. (XII. 18.) BM rendelet,
93. a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagitechnikai ellátásának, illetõleg alkalmazásának szabályairól
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szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet módosításáról szóló
48/2003. (XII. 13.) BM rendelet,
94. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 42/2003.
(X. 3.) BM rendelet,
95. a Köztársasági Õrezred feladatáról, hatáskörérõl és
illetékességérõl szóló 69/1997. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 40/2003. (IX. 4.) BM rendelet,
96. az okmányirodák mûködésének személyi és technikai feltételeirõl szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2003. (VIII. 14.) BM rendelet,
97. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM rendelet módosításáról szóló 36/2003. (VII. 29.) BM
rendelet 1. §-a, 3. § (2)–(8) bekezdése,
98. a belügyi szervek rendelkezésében lévõ, lakásnak
nem minõsülõ szállóférõhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
szóló 31/2003. (VII. 18.) BM rendelet 1–9. §-a, 10. §
(2) bekezdése, melléklete,
99. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 34/1997. (V. 30.) BM
rendelet módosításáról szóló 29/2003. (VII. 11.) BM rendelet,
100. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 28/2003. (VII. 9.) BM rendelet,
101. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
27/2003. (VII. 4.) BM rendelet,
102. a büntetõeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak
adandó tájékoztatásról szóló 26/2003. (VI. 26.) BM–IM
együttes rendelet 8. § (2) bekezdése,
103. a bûnügyi nyilvántartást kezelõ szervrõl, az adatközlés és az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló
24/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet,
104. a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 187. § (2) bekezdése,
105. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (VI. 13.) BM rendelet 1. §-a,
106. a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 6/2000.
(II. 11.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2003. (VI. 7.)
BM rendelet,
107. a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról szóló 17/2003. (IV. 24.) BM rendelet,
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108. az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése,
109. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendõ eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együttes
rendelet módosításáról szóló 15/2003. (IV. 16.)
BM–ESZCSM–IM együttes rendelet,
110. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
14/2003. (IV. 3.) BM rendelet,
111. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000.
(XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 10/2003.
(III. 21.) BM rendelet 1–16. §-a, 17. § (3) bekezdése,
112. az építési termékek mûszaki követelményeinek,
megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 15. §
(2), (4), (6) bekezdése,
113. a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése,
114. az Országos Rendõr-fõkapitányság Pénzügyi Nyomozó Igazgatósága létrejöttével összefüggésben egyes
belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2002.
(XII. 29.) BM rendelet,
115. a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeirõl és képzési rendszerérõl szóló 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 14. §-a,
15. § (5) bekezdése, 17. § (2) bekezdése,
116. a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím
és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM
rendelet módosításáról szóló 31/2002. (XI. 30.) BM rendelet,
117. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM rendelet módosításáról szóló 30/2002. (XI. 12.) BM
rendelet,
118. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
29/2002. (X. 29.) BM rendelet,
119. a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselõi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi
szolgálat igénybevételérõl szóló 21/2000. (VIII. 23.)
BM–IM–TNM együttes rendelet módosításáról szóló
28/2002. (X. 17.) BM–IM–MeHVM együttes rendelet,
120. a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselõi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egész-
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ségügyi szolgálat igénybevételérõl szóló 21/2000.
(VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet módosításáról
szóló 24/2002. (IX. 11.) BM–IM–MeHVM együttes rendelet,
121. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997.
(VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2002.
(VIII. 12.) BM rendelet,
122. az egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2002. (V. 10.) BM rendelet,
123. a Belügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 16/1995. (X. 20.) BM rendelet módosításáról szóló 14/2002. (V. 8.) BM rendelet,
124. az egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2002. (IV. 19.) BM rendelet,
125. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 10/2002. (IV. 13.) BM rendelet,
126. a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseirõl
szóló 7/2002. (III. 12.) BM rendelet 11. §-a, 12. § (4) bekezdése,
127. az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés,
valamint a DNS-mintavétel szabályairól szóló 8/2000.
(II. 16.) BM–IM–PM együttes rendelet módosításáról
szóló 3/2002. (I. 26.) BM–IM–PM együttes rendelet,
128. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és
az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet
módosításáról szóló 47/2001. (XII. 27.) BM rendelet,
129. a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése,
130. az egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2001. (XII. 27.) BM rendelet,
131. a határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjérõl szóló 56/1997.
(X. 21.) BM–FM együttes rendelet módosításáról szóló
43/2001. (XII. 27.) BM–FVM együttes rendelet,
132. a rendõrség, a határõrség és a katasztrófavédelem
közúti jármûveinek forgalomban tartásáról szóló 41/2001.
(XII. 27.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése,
133. a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás
egyes feladatainak ellátásában részt vevõ szervek részére
szóló értesítési feladatokról szóló 39/2001. (XII. 22.) BM
rendelet 5. § (4) bekezdése,
134. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997.
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(VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 37/2001.
(XII. 22.) BM rendelet,
135. a Határõrség magasabb harckészültségbe helyezésének és mozgósításának elveirõl szóló 3/1998. (II. 4.) BM
rendelet módosításáról szóló 36/2001. (XII. 22.) BM rendelet,
136. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet és a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet módosításáról
szóló 23/2001. (X. 11.) BM rendelet,
137. az eltûnt személyek felkutatásának és a rendkívüli
halálesetek kivizsgálásának rendjérõl szóló 23/1994.
(X. 26.) BM rendelet módosításáról szóló 22/2001.
(X. 11.) BM rendelet,
138. az egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2001. (IX. 5.) BM rendelet,
139. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és
a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet módosításáról szóló 14/2001. (VI. 29.) BM
rendelet 1–31. §-a, 32. § (2)–(3) bekezdése, 1., 2. számú
melléklete,
140. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az
önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet
módosításáról szóló 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet,
141. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet,
142. az erdõk tûz elleni védelmérõl szóló 12/1997.
(II. 26.) BM rendelet módosításáról szóló 7/2001. (IV. 27.)
BM rendelet,
143. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
5/2001. (III. 30.) BM rendelet,
144. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról szóló 4/2001.
(II. 6.) BM rendelet,
145. az egyes elismerések adományozására jogosultak
körérõl, az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról
szóló 3/2001. (I. 19.) BM rendelet,
146. a fegyveres biztonsági õrség Mûködési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.)
BM rendelet módosításáról szóló 2/2001. (I. 19.) BM rendelet,
147. az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés,
valamint a DNS-mintavétel szabályairól szóló 8/2000.
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(II. 16.) BM–IM–PM együttes rendelet módosításáról
szóló 1/2001. (I. 16.) BM–IM–PM együttes rendelet,
148. a bûnügyi nyilvántartást kezelõ szervrõl, az adatközlés és az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló
45/2000. (XII. 28.) BM–IM együttes rendelet,
149. a közúti közlekedési nyilvántartás mûködésérõl és
az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 56/1999. (XII. 28.) BM
rendelet módosításáról szóló 44/2000. (XII. 28.) BM rendelet,
150. a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló
10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló
43/2000. (XII. 27.) BM rendelet,
151. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 101. § (1) bekezdés
második mondata, 102. § (2)–(3) bekezdése, 103. § (1) bekezdése,
152. a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról
szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
32/2000. (XI. 27.) BM rendelet,
153. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 17.) BM rendelet módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Fõigazgatóság
megszüntetésérõl szóló 17/2000. (VI. 8.) BM rendelet módosításáról szóló 22/2000. (VIII. 23.) BM rendelet,
154. a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és
köztisztviselõi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételérõl szóló 21/2000.
(VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet 48. § (1) bekezdés második mondata, 48. § (2) bekezdése,
155. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Fõigazgatóság
megszüntetésérõl szóló 17/2000. (VI. 8.) BM rendelet 2. §
(2) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
156. az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél címû 15/2000. (V. 26.) BM
rendelet 25. § (2)–(3) bekezdése,
157. a rendvédelmi felsõoktatási intézményben mûködõ
szervezeti egységek létesítésének és mûködésének rendjérõl szóló 13/2000. (III. 17.) BM rendelet módosításáról
szóló 14/2000. (V. 9.) BM rendelet,
158. a rendvédelmi felsõoktatási intézményben mûködõ
szervezeti egységek létesítésének és mûködésének rendjérõl szóló 13/2000. (III. 17.) BM rendelet,
159. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról szóló 12/2000. (III. 14.) BM rendelet,
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160. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet 33. §
(3)–(4) bekezdése,
161. a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló
10/2000. (II. 23.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése,
162. a bûnügyi nyilvántartást kezelõ szervrõl, az adatközlés és az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együttes rendelet 34. § (2)–(3) bekezdése,
163. a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 6/2000.
(II. 11.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése,
164. az elõvezetés és a rendõri kísérés végrehajtásával
felmerült költség megtérítésérõl szóló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
5/2000. (II. 11.) BM–IM–PM együttes rendelet,
165. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 4/2000. (I. 31.)
BM rendelet,
166. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról szóló 52/1999. (XII. 25.) BM rendelet,
167. a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról
szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosításáról szóló
51/1999. (XII. 25.) BM rendelet,
168. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és
a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet módosításáról szóló 47/1999. (XII. 13.) BM
rendelet,
169. a közterület-felügyelõk egyenruha-ellátásáról, a
felügyelõi jelvényrõl és szolgálati igazolványról szóló
46/1999. (XII. 8.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése,
170. a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezõ 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról
szóló 40/1999. (XI. 18.) BM rendelet,
171. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 38/1999. (X. 29.) BM rendelet,
172. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek mûködési területén a dohányzás és a dohánytermékek forgalmazásának szabályairól szóló 36/1999.
(X. 22.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése,
173. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendõ eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együttes
rendelet 18. § (2) bekezdése,
174. a tûzvédelmi szabályzat készítésérõl szóló
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosításáról szóló
33/1999. (IX. 24.) BM rendelet,
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175. a különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM
rendelet 8. § (2) bekezdése,
176. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról szóló
15/1999. (VII. 13.) BM rendelet,
177. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM rendelet módosításáról szóló 13/1999. (VI. 28.) BM
rendelet,
178. az egyes elismerések adományozására jogosultak
körérõl, az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról
szóló 10/1999. (V. 14.) BM rendelet,
179. a Tûzoltóság Alaki Szabályzatának kiadásáról
szóló 8/1999. (III. 26.) BM rendelet 3. § második mondata,
180. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és
a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet módosításáról szóló 50/1998. (XI. 4.) BM
rendelet 1–6. §-a, 3–4. számú melléklete,
181. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és
az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet módosításáról szóló 49/1998. (X. 28.) BM rendelet,
182. a Repülõtéri Biztonsági Fõigazgatóság létesítésérõl, feladatáról és hatáskörérõl szóló 24/1990. (IX. 5.) BM
rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról
szóló 62/1997. (XI. 17.) BM rendelet módosításáról szóló
48/1998. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a, 3–4. §-a,
183. az egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 41/1998. (IX. 11.) BM rendelet,
184. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 40/1998.
(IX. 9.) BM rendelet,
185. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
11. § (2) bekezdése,
186. a fegyveres biztonsági õrség Mûködési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.)
BM rendelet módosításáról szóló 31/1998. (VII. 10.) BM
rendelet,
187. a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet 9. §-t követõ „A ka-
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mara elsõ választásának szabályai” és „A kamarai nyilvántartás szabályai” alcíme,
188. az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rendõrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet
módosításáról szóló 18/1998. (III. 27.) BM rendelet,
189. a polgári védelmi felkészítés követelményeirõl
szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet 18. §-a,
190. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 12/1998.
(II. 25.) BM rendelet,
191. a Határõrség magasabb készenlétbe helyezésének
és mozgósításának elveirõl szóló 3/1998. (II. 4.) BM rendelet,
192. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai fogpótlással kapcsolatos költségtérítésérõl és a szemüvegtérítés egyes kérdéseirõl szóló 1/1998. (I. 16.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés
második mondata, 10. § (2) bekezdése,
193. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet 14. § második mondata,
194. a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári
védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetõleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet 33. § (2) bekezdése,
195. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM rendelet 2. § második mondata,
196. az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rendõrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet
12. § (3) bekezdése,
197. az ittas személy kijózanító állomásra szállításáról
szóló 2/1988. (XII. 15.) BM–SZEM együttes rendelet módosításáról szóló 45/1997. (VIII. 14.) BM–NM együttes
rendelet,
198. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997.
(VII. 18.) BM rendelet 23. § második mondata,
199. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
35/1997. (V. 30.) BM rendelet,
200. a Határõrség hadkötelezettség alapján szolgálatot
teljesítõ állományának egyenruhájáról és rendfokozati jelzéseirõl szóló 31/1997. (IV. 28.) BM rendelet,
201. a víziközlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló
28/1997. (IV. 15.) BM rendelet,
202. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelõsségérõl szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 47. § második mondata,
203. a Határõrség hadkötelezettség alapján szolgálatot
teljesítõ állománya egészségügyi és jóléti ellátásáról szóló
22/1997. (III. 19.) BM rendelet,
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204. az egyes elismerések adományozására jogosultak
körérõl, az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 22. § második
mondata,
205. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 57. §
harmadik mondata,
206. a Határõrség általános hadkötelezettség alapján
szolgálatot teljesítõ állománnyal szemben fennálló kártérítési felelõsségérõl szóló 18/1997. (III. 12.) BM rendelet,
207. a Határõrségnél általános hadkötelezettség alapján
szolgálatot teljesítõ állomány kártérítési felelõsségérõl
szóló 17/1997. (III. 12.) BM rendelet,
208. a Határõrségnél általános hadkötelezettség alapján
szolgálatot teljesítõ állomány illetményellátásáról szóló
16/1997. (III. 12.) BM rendelet,
209. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és
az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet 42. § (3) bekezdése,
210. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és
a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet 64. § (2) bekezdése,
211. a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról
szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 19. § (3) bekezdése,
212. a belügyminiszter irányítása alatt álló titkos információgyûjtésre feljogosított szervek adatkezelésének
egyes szabályairól szóló 21/1996. (VIII. 31.) BM rendelet
5. § (2) bekezdése,
213. a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról
szóló 17/1996. (VII. 15.) BM rendelet,
214. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 12/1996.
(VI. 28.) BM rendelet,
215. az elõvezetés és a rendõri kísérés végrehajtásával
felmerült költség megtérítésérõl szóló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
4/1996. (II. 21.) BM–IM–PM együttes rendelet,
216. az ittas személy kijózanító állomásra szállításáról
szóló 2/1988. (XII. 15.) BM–SZEM együttes rendelet módosításáról szóló 2/1996. (I. 24.) BM–NM együttes rendelet,
217. a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím
és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM
rendelet módosításáról szóló 21/1995. (XII. 22.) BM rendelet,
218. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet 38. § (1) bekezdés második mondata,
219. a Repülõtéri Biztonsági Fõigazgatóság létesítésérõl, feladatáról és hatáskörérõl szóló 24/1990. (IX. 5.) BM
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rendelet módosításáról szóló 10/1995. (VII. 25.) BM rendelet,
220. a 3/1993. (II. 25.) BM rendelettel módosított a
Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet
módosításáról szóló 16/1994. (VII. 14.) BM rendelet,
221. a Szolgálati Jel, a Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím
és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM
rendelet módosításáról szóló 3/1993. (II. 25.) BM rendelet,
222. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
8/1992. (V. 19.) BM rendelet,
223. a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím
és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM
rendelet 9. § második mondata, valamint
224. az elõvezetés és a rendõri kísérés végrehajtásával
felmerült költség megtérítésérõl szóló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
12/1990. (III. 23.) BM–IM–PM együttes rendelet.

4. §
Hatályát veszti
1. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 88/2004. (X. 20.)
ESZCSM rendelet,
2. a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében
nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes
szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet 5. §
(3)–(4) bekezdése,
3. az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 86/2004. (X. 1.)
ESZCSM rendelet,
4. az egészségügyi intézményekben keletkezõ hulladék
kezelésérõl szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet módosításáról szóló 85/2004. (X. 1.) ESZCSM rendelet,
5. a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási
eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról szóló 84/2004. (IX. 30.) ESZCSM rendelet
1–4. §-a,
6. az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 82/2004.
(IX. 18.) ESZCSM rendelet,
7. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
rendelet módosításáról szóló 80/2004. (VIII. 28.)
ESZCSM rendelet,
8. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 79/2004. (VIII. 27.)
ESZCSM rendelet,

2008/71. szám

9. az anyatej-helyettesítõ és az anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló
24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló
78/2004. (VIII. 27.) ESZCSM rendelet,
10. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés,
forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 77/2004. (VIII. 27.) ESZCSM rendelet,
11. az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 8. §
(2)–(4) bekezdése,
12. az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési
Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló 10/1998.
(XII. 11.) EüM rendelet módosításáról szóló 74/2004.
(VIII. 13.) ESZCSM rendelet,
13. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 72/2004.
(VIII. 11.) ESZCSM rendelet 1. §-a, melléklete,
14. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 70/2004. (VIII. 6.)
ESZCSM rendelet,
15. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról és a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ
gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és
mértékérõl, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés
és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003.
(IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 68/2004.
(VIII. 5.) ESZCSM rendelet,
16. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
rendelet módosításáról szóló 67/2004. (VII. 29.) ESZCSM
rendelet,
17. az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minõsítésérõl
szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
szóló 65/2004. (VII. 29.) ESZCSM rendelet,
18. a Szabványos Vényminták Gyûjteménye VII. kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM
rendelet 4. § (2) bekezdése,
19. a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú
elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeirõl szóló 63/2004.
(VII. 26.) ESZCSM rendelet 6. § (2) bekezdése,
20. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek törzskönyvezésérõl és a forgalomba hozataluk engedélyezésérõl szóló 12/2001. (IV. 12.) EüM rendelet módosításáról
szóló 62/2004. (VII. 21.) ESZCSM rendelet,
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21. az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM
együttes rendelet 6. § (2) bekezdése,
22. a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe
vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról szóló 57/2004. (VI. 16.) ESZCSM rendelet,
23. az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékrõl szóló 32/1997. (X. 28.) NM rendelet, továbbá a
kizárólag elõzetes betegbesorolás (várólista) alapján
nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló 61/2003.
(X. 27.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 55/2004.
(VI. 12.) ESZCSM rendelet,
24. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 54/2004.
(VI. 9.) ESZCSM rendelet,
25. a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és
párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESZCSM rendelet 21. § (2) bekezdése,
26. az egyes állati eredetû szövetek felhasználásával
gyártott orvostechnikai eszközökrõl szóló 52/2004.
(VI. 2.) ESZCSM rendelet 6. § (2)–(4) bekezdése,
27. az egyes egészségügyi miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 51/2004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet,
28. a területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet 8. § (2)–(3) bekezdése,
29. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 48/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet,
30. az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet 23. § (4)–(7) bekezdése,
31. az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 45/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet,
32. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
rendelet 4. §-t követõ alcíme, 24. § (3) bekezdése,
33. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról szóló 43/2004. (IV. 26.)
ESZCSM–KvVM együttes rendelet,
34. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 42/2004. (IV. 26.) ESZCSM–FVM
együttes rendelet,
35. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésrõl és továbbképzésrõl szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet módosításáról szóló 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM
rendelet,
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36. az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minõsítésérõl szóló
40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 11. § (2)–(3) bekezdése,
37. az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet 14. § (3)–(5) bekezdése, 15. §-a,
5–6. számú melléklete,
38. a csecsemõk és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekrõl és bébiételekrõl
szóló 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 8. § (2) bekezdése,
39. az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet 10. § (3)–(5) bekezdése,
40. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet módosításáról szóló 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM
rendelet 1–12. §-a, 13. § (1) bekezdés a)–g) pontja,
1–4. számú melléklete,
41. az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok
és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok
elismerésérõl, továbbá az ideiglenes mûködési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és
egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges
igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 17. § (3) bekezdése,
42. a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 29/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet,
43. az egyes sugár-egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet,
44. a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett
energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekrõl szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 5. § (2),
(4) bekezdése,
45. a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ
meghagyásáról szóló 26/2004. (IV. 21.) ESZCSM rendelet
9. § (2) bekezdése,
46. a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény-drogokról és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeirõl szóló 81/2003.
(XII. 23.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 24/2004.
(IV. 16.) ESZCSM rendelet,
47. a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 23/2004. (IV. 1.) ESZCSM rendelet,
48. a szakmai kollégiumokról szóló 20/2004. (III. 31.)
ESZCSM rendelet 21. § (2)–(3) bekezdése,
49. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 18/2004.
(III. 24.) ESZCSM rendelet,
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50. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2004. (III. 23.)
ESZCSM rendelet 1. §-a, melléklete,
51. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 15/2004. (III. 8.)
ESZCSM rendelet 1–6. §-a, 7. § (3) bekezdése, melléklete,
52. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
14/2004. (III. 4.) ESZCSM rendelet,
53. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 13/2004.
(III. 3.) ESZCSM rendelet,
54. a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó Központ mûködésérõl, feladat- és hatáskörérõl
szóló 11/2004. (II. 28.) ESZCSM rendelet 3. § (3) bekezdése,
55. a szülésznõképzés szakmai követelményeirõl szóló
20/1994. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló
10/2004. (II. 26.) ESZCSM rendelet,
56. az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központjának megszüntetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 9/2004. (II. 20.) ESZCSM rendelet,
57. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 8/2004. (II. 17.) ESZCSM–FVM
együttes rendelet,
58. a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 7/2004. (II. 13.)
ESZCSM rendelet,
59. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
szóló 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet,
60. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (I. 15.)
ESZCSM rendelet 1–4. §-a, 5. § (3)–(4) bekezdése,
1–5. számú melléklete,
61. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 83/2003.
(XII. 26.) ESZCSM rendelet,
62. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról szóló
80/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet,
63. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
79/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet 1. §-a, 2. §-a,
64. az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követel-
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ményeirõl szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 78/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet,
65. a munkavállalók munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirõl szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM
rendelet módosításáról szóló 77/2003. (XII. 23.) ESZCSM
rendelet,
66. a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 75/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet,
67. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 74/2003. (XII. 23.) ESZCSM
rendelet,
68. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós
esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló 27/1996.
(VIII. 28.) NM rendelet módosításáról szóló 69/2003.
(XII. 16.) ESZCSM rendelet,
69. a képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl szóló 50/1999.
(XI. 3.) EüM rendelet módosításáról szóló 66/2003.
(XII. 11.) ESZCSM rendelet,
70. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet 13. §-a,
71. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 59/2003. (X. 16.) ESZCSM–FVM
együttes rendelet,
72. az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III. 26.) EüM rendelet
módosításáról szóló 58/2003. (IX. 30.) ESZCSM rendelet
1. §-a, 2. §-a, 3. § (2) bekezdése, melléklete,
73. az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzésérõl szóló
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet 9. § (3), (5) bekezdése,
74. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 51/2003. (VIII. 19.)
ESZCSM rendelet,
75. a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseirõl, valamint az ipari
tevékenységek során bedúsuló, a természetben elõforduló
radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseirõl szóló
47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet 20. § (4)–(8) bekezdése,
76. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
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(IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 46/2003.
(VIII. 8.) ESZCSM rendelet 1–97. §-a, 98. § (5) bekezdése, 99. §-a, 1–6. számú melléklete,
77. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl
szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
szóló 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 1–3. §-a, 4. §
(3)–(4), (7)–(8) bekezdése, 1–5. számú melléklete,
78. a gyógyintézetek mûködési rendjérõl, illetve szakmai vezetõ testületérõl szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM
rendelet 14. § (2)–(5) bekezdése,
79. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 41/2003. (VII. 17.) ESZCSM rendelet,
80. az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatokkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
40/2003. (VII. 16.) ESZCSM rendelet,
81. a biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.)
ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 32. § (2) bekezdés a)–b) pontja,
82. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról szóló 36/2003. (VI. 27.)
ESZCSM–KvVM együttes rendelet,
83. az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet 14. § (2) bekezdése,
15. §-a,
84. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 31/2003.
(V. 21.) ESZCSM rendelet 1. §-a, 2. §-a, melléklete,
85. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl
szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 10. § (2) bekezdése,
86. az anyatej-helyettesítõ és az anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 14. §
(3)–(5) bekezdése,
87. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésrõl és továbbképzésrõl szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet módosításáról szóló 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM
rendelet,
88. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról szóló 17/2003. (IV. 16.)
ESZCSM–KvVM együttes rendelet,
89. az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala megalapításával összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2003. (III. 28.) ESZCSM rendelet 2. §-a,
4. §-a,
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90. az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetõ mértékérõl szóló 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet
módosításáról szóló 9/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet,
91. az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl
szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 17. §-a, 18. §-a,
92. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 7/2003. (III. 11.)
ESZCSM rendelet,
93. a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetõ gyógyszerekrõl szóló 10/1995. (II. 24.)
NM rendelet módosításáról szóló 4/2003. (II. 12.)
ESZCSM rendelet,
94. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 3/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelet,
95. az egyes gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzésérõl és forgalmazásáról szóló 110/2000.
(VI. 29.) Korm. rendelet alapján beszerzésre kerülõ
gyógyszerhatóanyagokról és gyógyászati segédeszközökrõl szóló 46/2000. (XII. 18.) PM–EüM együttes rendelet
módosításáról szóló 26/2002. (XII. 28.) ESZCSM–PM
együttes rendelet,
96. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról szóló
24/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet,
97. az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ
ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.)
ESZCSM rendelet 8. § (2) bekezdése,
98. a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000.
(IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról
szóló 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM–FMM együttes rendelet,
99. a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 12/2002. (XI. 16.) ESZCSM rendelet,
100. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésrõl és továbbképzésrõl szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet módosításáról szóló 7/2002. (X. 1.) ESZCSM rendelet, valamint
101. a képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl szóló 50/1999.
(XI. 3.) EüM rendelet módosításáról szóló 3/2002.
(VIII. 30.) ESZCSM rendelet.

5. §
Hatályát veszti
1. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
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rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
szóló 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelet 1–6. §-a, 7. § (2),
(5) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
2. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 38/2007.
(VII. 25.) EüM rendelet 1–5. §-a, 6. § (2)–(7) bekezdése,
1–4. számú melléklete,
3. az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeirõl
szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet
6. § (3), (4) bekezdése,
4. az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006.
(III. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 36/2007.
(VII. 3.) EüM rendelet 1–9. §-a, melléklete,
5. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl
szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról szóló 35/2007. (VII. 3.) EüM–FVM együttes rendelet 1. §-a, 2. §-a, melléklet 1–21., 23. pontja,
6. az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének
egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 34/2007. (VI. 29.)
EüM rendelet,
7. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 33/2007. (VI. 28.) EüM
rendelet 1–4. §-a, 1–8. számú melléklete,
8. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggõ közegészséget
veszélyeztetõ betegségekrõl szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM
rendelet 2. § (2) bekezdése,
9. az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 29/2007. (VI. 18.)
EüM rendelet,
10. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes
rendelet módosításáról szóló 28/2007. (VI. 13.)
EüM–KvVM együttes rendelet 1. §-a, 2. § (3)–(4) bekezdése, melléklete,
11. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet 1–4. §-a, 5. §
(3)–(5) bekezdése, melléklete,
12. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
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rendelet módosításáról szóló 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet,
13. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról,
valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása
megállapításának egyes átmeneti szabályairól szóló
25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet 1. §-a,
14. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
szóló 24/2007. (V. 24.) EüM rendelet 1–4. §-a, 1., 2. számú melléklete,
15. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyászati ellátások támogatásáról szóló 23/2007.
(V. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése,
16. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 22/2007.
(V. 11.) EüM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,
17. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet, továbbá az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva
tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló
30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról szóló
20/2007. (IV. 19.) EüM rendelet,
18. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a
mûködési nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló 18/2007. (IV. 17.)
EüM rendelet 13. § (3)–(6) bekezdése,
19. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 17/2007. (IV. 4.) EüM–FVM együttes
rendelet,
20. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2007.
(IV. 2.) EüM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,
21. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 15/2007. (III. 28.) EüM
rendelet,
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22. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 17. § (5)–(8) bekezdése,
23. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 13/2007. (III. 7.) EüM
rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (3)–(4) bekezdése, 1–7. számú
melléklete,
24. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl
szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
szóló 12/2007. (III. 6.) EüM rendelet,
25. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek és a
gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetésérõl szóló 11/2007. (III. 6.) EüM rendelet 12. §
(2)–(4) bekezdése,
26. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 15.) EüM rendelet 1–3. §-a, 4. § (2) bekezdése,
27. az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgezõ termékek felhasználását igénylõ szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésérõl, és az
egészségügyi gázmesteri tevékenységrõl, valamint az
egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet 11. §-a,
12. §-a,
28. a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények
tulajdonságainak vizsgálati módszereirõl és a vizsgálatok
eredményeinek értékelésérõl szóló 54/2003. (IX. 1.)
ESZCSM–KvVM–BM együttes rendelet módosításáról
szóló 7/2007. (II. 13.) EüM–KvVM–ÖTM együttes rendelet,
29. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 6/2007.
(I. 31.) EüM rendelet,
30. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló 5/2007. (I. 24.)
EüM rendelet 5. § (2) bekezdése,
31. az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek
egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.)
EüM rendelet módosításáról szóló 2/2007. (I. 24.) EüM
rendelet,
32. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról szóló
1/2007. (I. 24.) EüM rendelet,
33. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

4327

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 53/2006.
(XII. 28.) EüM rendelet 1–18. §-a, 19. § (4)–(8) bekezdése,
1–4. számú melléklete,
34. az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzésérõl szóló
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet módosításáról
szóló 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1–5. §-a, 6. §
(2)–(3) bekezdése,
35. a természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 50/2006.
(XII. 28.) EüM rendelet,
36. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 49/2006. (XII. 28.) EüM
rendelet,
37. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
szóló 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1–6. §-a, 7. §
(3)–(6) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
38. a várólista adatainak honlapon történõ közzétételére
vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése,
39. az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
módosításáról szóló 44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
1–2. §-a, 3. § (2)–(5) bekezdése, melléklete,
40. az állati eredetû élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2006.
(XII. 8.) EüM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (5)–(6) bekezdése, melléklete,
41. a mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról szóló 42/2006. (XI. 30.) EüM rendelet,
42. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 40/2006. (X. 27.) EüM–FVM együttes rendelet,
43. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
rendelet módosításáról szóló 39/2006. (X. 13.) EüM rendelet,
44. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 38/2006.
(IX. 27.) EüM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (3)–(4) bekezdése,
45. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 37/2006. (IX. 27.) EüM
rendelet,
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46. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 35/2006. (IX. 7.) EüM rendelet,
47. a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl szóló
63/1997. (XII. 21.) NM rendelet módosításáról szóló
34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet,
48. a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló
33/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet,
49. az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM rendelet és a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ meddõségkezelési eljárásokról
szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosításáról szóló
32/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet,
50. az egyes emberi felhasználásra és alkalmazásra kerülõ gyógyszerekkel és vizsgálati készítményekkel összefüggõ egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 31/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet,
51. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM együttes rendelet,
52. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról szóló 29/2006. (VII. 24.)
EüM–KvVM együttes rendelet 1–3. §-a, 4. § (3)–(4) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
53. a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet 6. §
(2)–(4) bekezdése,
54. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés,
forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának,
kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló 7/2004.
(XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 27/2006.
(VI. 29.) EüM rendelet,
55. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 26/2006. (VI. 26.) EüM
rendelet,
56. a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének
megállapításához szükséges készítmények kiválasztásá-
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nak szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet
7. § (2), (4) bekezdése,
57. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 24/2006. (V. 22.) EüM
rendelet,
58. a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának,
szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának
eljárásrendjérõl szóló 23/2006. (V. 18.) EüM rendelet
12. § (2) bekezdése,
59. a biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.)
ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
szóló 22/2006. (V. 17.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelet,
60. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 21/2006. (V. 15.) EüM–FVM együttes rendelet,
61. az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 20/2006. (V. 9.) EüM rendelet,
62. az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló
18/2006. (IV. 19.) EüM rendelet,
63. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
szóló 17/2006. (IV. 19.) EüM rendelet,
64. az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006.
(III. 27.) EüM rendelet 19. § (3)–(4) bekezdése,
65. a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 15/2006. (III. 27.) EüM rendelet,
66. az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 20. § (2)–(3) bekezdése,
67. az egészségügyi miniszter által adományozható
szakmai elismerésekrõl szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet módosításáról szóló 11/2006. (III. 14.) EüM rendelet,
68. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 8/2006. (II. 27.) EüM–FVM együttes
rendelet,
69. az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 7/2006.
(II. 27.) EüM rendelet,
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70. az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM rendelet, az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet, valamint a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.)
NM rendelet módosításáról szóló 6/2006. (II. 20.) EüM
rendelet,
71. a mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 12. §
(2) bekezdése,
72. az Országos Tisztifõorvosi Hivatal részére történõ
egyes költségvetési belsõ ellenõrzési jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 4/2006. (II. 2.) EüM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,
73. az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok
jegyzékérõl szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése,
74. a közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeirõl szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (I. 26.) EüM rendelet,
75. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl
szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet módosításáról szóló
1/2006. (I. 6.) EüM rendelet,
76. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 69/2005.
(XII. 28.) EüM rendelet,
77. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 68/2005. (XII. 28.) EüM
rendelet,
78. a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ, betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról szóló 67/2005. (XII. 27.) EüM rendelet,
79. a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl szóló
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 15. § (3)–(6) bekezdése,
80. az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének
egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 65/2005. (XII. 22.)
EüM rendelet,
81. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 64/2005.
(XII. 22.) EüM rendelet 1–8. §-a, 9. § (3) bekezdése, 1.,
2. számú melléklete,
82. az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
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(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 63/2005.
(XII. 21.) EüM rendelet,
83. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
szóló 61/2005. (XII. 20.) EüM rendelet,
84. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 59/2005.
(XII. 20.) EüM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése, melléklete,
85. a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereirõl és a vizsgálatok
eredményeinek értékelésérõl szóló 54/2003. (IX. 1.)
ESZCSM–KvVM–BM együttes rendelet módosításáról
szóló 56/2005. (XI. 29.) EüM–KvVM–BM együttes rendelet,
86. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 55/2005. (XI. 23.) EüM–FVM együttes rendelet,
87. a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag
vagy termék emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerré történõ átminõsítésének feltételeirõl szóló 53/2005. (XI. 18.)
EüM rendelet 4. § (2) bekezdése,
88. az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
45. § (2), (4)–(7) bekezdése,
89. az egészségügyi ágazat radiológiai mérõ és adatszolgáltató hálózata felépítésérõl és mûködésérõl szóló
8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosításáról szóló
51/2005. (XI. 8.) EüM rendelet,
90. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl
szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
szóló 50/2005. (XI. 8.) EüM rendelet,
91. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 49/2005. (XI. 8.) EüM rendelet,
92. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 48/2005. (XI. 8.) EüM
rendelet,
93. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
rendelet módosításáról szóló 47/2005. (XI. 4.) EüM rendelet,
94. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 46/2005. (X. 28.) EüM–FVM együttes rendelet,
95. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együttes rendelet 1–6. §-a, 8–21. §-a, 22. §
(2) bekezdése, 1–7. számú melléklete,
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96. 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 27. § (2)–(4) bekezdése,
97. a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és
párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (IX. 27.)
EüM rendelet,
98. a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint a molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi
felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérõl szóló
41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése,
99. az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek
tartalmi követelményeirõl szóló 29/2000. (X. 30.) EüM
rendelet módosításáról szóló 40/2005. (IX. 22.) EüM rendelet,
100. a gyógyszerészi oklevéllel végezhetõ tevékenységekrõl szóló 39/2005. (IX. 15.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése,
101. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 38/2005. (IX. 13.) EüM
rendelet,
102. a gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeirõl szóló 39/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 37/2005.
(IX. 1.) EüM rendelet,
103. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet módosításáról
szóló 36/2005. (IX. 1.) EüM rendelet,
104. az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet
25. § (3), (5)–(6), (10) bekezdése,
105. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 34/2005.
(VIII. 26.) EüM rendelet,
106. a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló
33/2005. (VIII. 24.) EüM rendelet,
107. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekkel
kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 32/2005. (VIII. 11.)
EüM rendelet 5. § (2) bekezdése,
108. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 31/2005. (VIII. 2.) EüM
rendelet,
109. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet,
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110. a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl
szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló
28/2005. (VII. 21.) EüM rendelet,
111. az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról
szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló
27/2005. (VII. 18.) EüM rendelet,
112. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet és a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertõzés terjedésének megelõzése érdekében szükséges intézkedésekrõl és a szûrõvizsgálatok elvégzésének rendjérõl szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM
rendelet módosításáról szóló 26/2005. (VII. 13.) EüM rendelet,
113. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés,
forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának,
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl
szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló
25/2005. (VI. 29.) EüM rendelet,
114. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 24/2005. (VI. 29.) EüM–FVM együttes rendelet,
115. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 23/2005.
(VI. 27.) EüM rendelet,
116. a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrõl szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 10. §
(3)–(4) bekezdése,
117. az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 19/2005. (VI. 7.) EüM rendelet,
118. a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel
szabályairól szóló 36/2001. (X. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 18/2005. (V. 19.) EüM rendelet,
119. az egészségügyi gázmesteri tevékenységrõl, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet
4. §-a, 5. § (2) bekezdése,
120. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet 11. § (2)–(5) bekezdése,
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121. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 14/2005.
(V. 2.) EüM rendelet,
122. az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 12/2005. (IV. 19.)
EüM rendelet,
123. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 11/2005. (IV. 13.)
EüM rendelet 4. § (2)–(3) bekezdése,
124. a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjérõl szóló 10/2005.
(IV. 12.) EüM rendelet 13. § (2) bekezdése,
125. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 9/2005. (III. 30.) EüM–FVM együttes
rendelet,
126. a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról
szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló
6/2005. (III. 23.) EüM rendelet 1–4. §-a, 5. § (2) bekezdése, melléklete,
127. a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és
párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 5/2005. (III. 3.)
EüM rendelet,
128. az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek
egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.)
EüM rendelet 26. § (2)–(3) bekezdése,
129. a Szabványos Vényminták Gyûjteménye VII. kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM
rendelet módosításáról szóló 2/2005. (II. 4.) EüM rendelet,
130. a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások
megelõzésérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet módosításáról szóló 1/2005. (I. 7.) EüM rendelet
1–5. §-a, 6. § (3) bekezdése,
131. az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 15/2004.
(XII. 28.) EüM rendelet,
132. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes
rendelet módosításáról szóló 13/2004. (XII. 25.)
EüM–KvVM együttes rendelet,
133. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
12/2004. (XII. 25.) EüM rendelet,
134. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
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támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2004.
(XII. 15.) EüM rendelet 1–18. §-a, 19. § (2)–(4) bekezdése,
19. § (7) bekezdése, 1–4/b. melléklete,
135. a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
54/1999. (XI. 12.) EüM rendelet módosításáról szóló
9/2004. (XII. 15.) EüM rendelet,
136. az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 8/2004. (XII. 1.)
EüM–FVM–KvVM–GKM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése,
137. a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl
szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet 8. § (6) bekezdése,
138. az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról
szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 17. § (2)–(4) bekezdése,
139. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (XI. 17.) EüM rendelet,
140. az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 10. §
(3)–(5) bekezdése,
141. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 1/2004. (XI. 5.) EüM–FVM együttes
rendelet,
142. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és
klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl
szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
szóló 30/2002. (V. 24.) EüM rendelet,
143. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
42/1996. (XI. 29.) NM rendelet módosításáról szóló
27/2002. (V. 14.) EüM–SZCSM együttes rendelet,
144. a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 25/2002. (V. 14.) EüM rendelet,
145. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 21. § (2) bekezdése,
146. az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 22/2002. (V. 3.)
EüM rendelet 2. § (3) bekezdése,
147. a szakmai követelmények kiadásáról szóló
14/1994. (IX. 15.) NM rendelet módosításáról szóló
21/2002. (V. 3.) EüM rendelet,
148. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
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NM rendelet módosításáról szóló 19/2002. (IV. 25.) EüM
rendelet,
149. a külsõ munkavállalók munkahelyi sugárvédelmérõl szóló 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet módosításáról
szóló 18/2002. (IV. 12.) EüM rendelet,
150. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet,
151. a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrõl szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdése,
152. az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III. 26.) EüM rendelet
7. § (2) bekezdése,
153. a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 9/2002.
(III. 12.) EüM rendelet,
154. az egészségügyi intézményekben keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 9. §
(3) bekezdése,
155. a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe
vehetõ meddõségkezelési eljárásokról szóló 49/1997.
(XII. 17.) NM rendelet módosításáról szóló 50/2001.
(XII. 28.) EüM rendelet 1. §-a,
156. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 45/2001. (XII. 22.) EüM
rendelet,
157. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 44/2001. (XII. 18.) EüM
rendelet,
158. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 15. § (2) bekezdése,
159. a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel
szabályairól szóló 36/2001. (X. 17.) EüM rendelet 9. §
(2) bekezdése,
160. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 34/2001. (X. 17.) EüM
rendelet,
161. az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosításáról szóló 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet,
162. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 25/2001. (VII. 5.) EüM
rendelet,
163. a fülilleszték-készítõ és az egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) szakképesítések
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szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
20/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló
14/2001. (IV. 27.) EüM rendelet,
164. az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes
rendelet módosításáról szóló 13/2001. (IV. 20.)
EüM–KöM együttes rendelet,
165. a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és
ellenõrzésérõl szóló 9/2001. (III. 30.) EüM–FVM együttes
rendelet 7. § (3) bekezdése,
166. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2001. (III. 2.) EüM rendelet,
167. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 7/2001. (III. 2.) EüM
rendelet,
168. az egészségügyi közvetítõi eljárással kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 4/2001. (II. 20.) EüM–IM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése,
169. a közalkalmazottak által betölthetõ egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 3/2001.
(II. 20.) EüM rendelet 5. § (2), (3) bekezdése,
170. a szakorvosi szakképesítés megszerzésével kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 1/2001. (II. 14.) EüM rendelet,
171. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet 12. § (2) bekezdése,
172. az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetõ mértékérõl szóló 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet
módosításáról szóló 40/2000. (XII. 20.) EüM rendelet,
173. a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl szóló
63/1997. (XII. 21.) NM rendelet módosításáról szóló
36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet,
174. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról szóló
27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet,
175. a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 15. §
(2) bekezdése,
176. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet,
177. a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 32/1992.
(XII. 23.) NM rendelet módosításáról szóló 18/2000.
(VI. 29.) EüM rendelet,
178. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM rendelet 30. § (5), (6) bekezdése,
179. a szülésznõképzés szakmai követelményeirõl
szóló 20/1994. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló
14/2000. (V. 12.) EüM rendelet,
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180. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 13/2000. (V. 12.) EüM
rendelet 1–3. §-a, 4. § (2)–(5) bekezdése, 1–6. számú melléklete,
181. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. §
(3), (5)–(6) bekezdése,
182. a közterület-felügyelõk egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeirõl szóló 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet 16. § (2), (3) bekezdése,
183. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseirõl szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet
módosításáról szóló 75/1999. (XII. 28.) EüM rendelet,
184. a természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM rendelet 24. § (5) bekezdése,
185. az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosításáról szóló 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet,
186. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és
klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl
szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. § (2)–(4) bekezdése,
187. a biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl szóló 61/1999. (XII. 1.)
EüM rendelet 18. §-a,
188. a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet 25. § (2) bekezdése,
189. a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
54/1999. (XI. 12.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése,
190. a kórházi felügyelõ tanácsról szóló 23/1998.
(XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 46/1999.
(X. 1.) EüM rendelet,
191. az ortopédiai cipész és az ortopédiai mûszerész
szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/1998.
(VII. 24.) EüM rendelet módosításáról szóló 42/1999.
(IX. 10.) EüM rendelet,
192. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 38/1999. (VIII. 26.) EüM rendelet,
193. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésrõl és továbbképzésrõl szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet módosításáról szóló 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet,
194. az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit meghatározó egyes miniszteri rendele-
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tek módosításáról szóló 33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet
2. § (2) bekezdése,
195. a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló
32/1999. (VIII. 6.) EüM rendelet,
196. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 19/1999. (VI. 18.) EüM
rendelet,
197. az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról szóló
15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet,
198. az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.
(IX. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 11/1999.
(V. 14.) EüM rendelet,
199. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 7/1999. (IV. 7.) EüM
rendelet,
200. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/1999. (IV. 2.) EüM rendelet,
201. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról szóló
1/1999. (I. 27.) EüM rendelet,
202. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról szóló
30/1998. (XII. 27.) EüM rendelet,
203. az örökletes vérzékeny betegek kontrollált otthoni
kezelésérõl szóló 24/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 10. §
(2) bekezdése,
204. a kórházi felügyelõ tanácsról szóló 23/1998.
(XII. 27.) EüM rendelet 8. § (2)–(4) bekezdése,
205. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 18. § (3) bekezdése,
206. a kórházi etikai bizottságokról szóló 14/1998.
(XII. 11.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdése,
207. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésrõl és továbbképzésrõl szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet 12. § (2)–(4) bekezdése,
208. az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési
Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló 10/1998.
(XII. 11.) EüM rendelet 12. § (2) bekezdése,
209. a szakmai követelmények kiadásáról szóló
14/1994. (IX. 15.) NM rendelet módosításáról szóló
9/1998. (XII. 2.) EüM rendelet,
210. a szülésznõképzés szakmai követelményeirõl
szóló 20/1994. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló
8/1998. (XII. 2.) EüM rendelet, valamint
211. a keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM
rendelet 4. § második mondata.
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Hatályát veszti az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülõ termékek kötelezõ alkalmassági idejérõl szóló 11/1985. (VI. 22.)
ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együttes rendelet 4. §
(2) bekezdése.

7. §
Hatályát veszti
1. az egyes élelmiszer-ellenõrzési igazgatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról, valamint a díjak és a minõségvédelmi bírság megfizetésének és felhasználásának módjáról szóló 55/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM–PM
együttes rendelet módosításáról szóló 48/1998. (VI. 24.)
FM–IKIM–NM–PM együttes rendelet,
2. a rendkívüli állapot idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásáról szóló 27/1994. (V. 31.) FM rendelet
módosításáról szóló 43/1998. (VI. 16.) FM rendelet,
3. a vadászati és halászati felügyelõségek mûködésének feltételeirõl szóló 35/1998. (V. 15.) FM rendelet,
4. az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 31/1998. (V. 6.)
FM rendelet,
5. a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 27/1996. (X. 4.) FM rendelet
módosításáról szóló 19/1998. (IV. 8.) FM rendelet,
6. a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 27/1996. (X. 4.) FM rendelet
módosításáról szóló 3/1998. (I. 16.) FM rendelet,
7. a mesterséges termékenyítésrõl, az embrióátültetésrõl, az állati szaporítóanyagok elõállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 100/1997.
(XII. 10.) FM rendelet,
8. az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 49/1997.
(VII. 4.) FM rendelet,
9. a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendõ díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 47/1997. (VII. 4.) FM rendelet 1–3. §-a, 4. §
(2) bekezdése, melléklete,
10. a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendõ díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése,
11. a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 27/1996. (X. 4.) FM rendelet
módosításáról szóló 25/1997. (IV. 4.) FM rendelet,
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12. a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997.
(III. 5.) FM rendelet 36. § (2) bekezdése,
13. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 24/1992.
(XII. 18.) FM rendelet módosításáról szóló 4/1997. (I. 30.)
FM rendelet,
14. az Állami Erdészeti Szolgálat létrehozásáról és
szervezetérõl szóló 37/1996. (XII. 29.) FM rendelet,
15. az Országos Borminõsítõ Intézetrõl szóló 65/1994.
(XII. 24.) FM rendelet módosításáról szóló 26/1995.
(VII. 12.) FM rendelet,
16. az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomásokról szóló 23/1995. (VII. 12.) FM rendelet,
17. az Országos Borminõsítõ Intézetrõl szóló 65/1994.
(XII. 24.) FM rendelet,
18. a mesterséges termékenyítésrõl, az embrióátültetésrõl, az állati szaporítóanyagok elõállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM rendelet 10. §-t követõ alcíme, 28. §
(2)–(3) bekezdése,
19. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 24/1992. (XII. 18.)
FM rendelet 14. § (2) bekezdése,
20. a lóversenyfogadás szabályairól szóló 20/1991.
(XI. 5.) FM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
23/1991. (XII. 4.) FM–PM együttes rendelet,
21. az Erdészeti Biztonsági szabályzat kiadásáról szóló
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosításáról szóló
17/1991. (VII. 22.) FM rendelet, valamint
22. a Földmérési és Távérzékelési Intézet létesítésérõl
és feladatairól szóló 6/1988. (V. 19.) MÉM rendelet módosításáról szóló 7/1991. (II. 16.) FM rendelet.

8. §
Hatályát veszti
1. a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM
rendelet módosításáról szóló 8/2006. (V. 22.) FMM rendelet 1–3. §-a, 4. § (2)–(6) bekezdése,
2. az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága
és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl, valamint a 2004–2006. évi
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2006. (V. 18.) FMM–OM együttes rendelet 2–6. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 11. §-a, 12. § (2) bekezdése,
3. a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló
szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
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szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet módosításáról
szóló 6/2006. (V. 17.) FMM rendelet,
4. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
módosításáról szóló 5/2006. (V. 12.) FMM rendelet,
5. a kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.)
FMM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (III. 17.) FMM
rendelet,
6. az egyes miniszteri rendeleteknek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggõ módosításáról szóló 2/2006. (II. 2.) FMM rendelet,
7. az álláskeresõként való nyilvántartásba vételrõl, a
nyilvántartásból való törlésrõl, valamint az álláskeresési
megállapodásról szóló 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet,
továbbá a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet módosításáról szóló 24/2005.
(XII. 27.) FMM rendelet,
8. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl
szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról
szóló 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet,
9. a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról szóló 21/2005. (XI. 18.) FMM rendelet,
10. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet, a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet és a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességû munkanélküliek
foglalkoztatását elõsegítõ egyes támogatásokról szóló
11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosításáról szóló
20/2005. (X. 27.) FMM rendelet 1–28. §-a, 1. §-t, 18. §-t,
26. §-t megelõzõ alcíme, 29. § (2)–(5), (7)–(8) bekezdése,
1., 2. számú melléklete,
11. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel való
összhang megteremtése érdekében egyes felnõttképzési
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2005.
(X. 21.) FMM rendelet 1–10. §-a,
12. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a szakértõi tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet módosításáról szóló 16/2005. (IX. 2.) FMM rendelet,
13. a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.)
FMM rendelet 7. §-t követõ alcíme, 9. § (3)–(4) bekezdése,
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14. a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM
rendelet 13. § (3) bekezdése,
15. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
módosításáról szóló 12/2005. (VII. 29.) FMM rendelet,
16. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról szóló
11/2005. (VII. 27.) FMM rendelet,
17. az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltésérõl, elkészítésérõl és elosztásáról szóló 10/2005.
(VII. 25.) FMM rendelet 4. § (2) bekezdése,
18. a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet módosításáról szóló 9/2005. (VII. 15.) FMM rendelet,
19. a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (VI. 1.) FMM rendelet,
20. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról szóló
6/2005. (IV. 6.) FMM rendelet,
21. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2005.
(III. 18.) FMM rendelet,
22. a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
által adományozható elismerésekrõl szóló 1/2003. (I. 6.)
FMM rendelet módosításáról szóló 4/2005. (II. 22.) FMM
rendelet,
23. a kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.)
FMM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 28.) FMM
rendelet,
24. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
31/2004. (XII. 21.) FMM rendelet 1–11. §-a, 1. §-t, 3. §-t
és 12. §-t megelõzõ alcíme, 12. § (2)–(3) bekezdése, melléklete,
25. a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet 2. §
(2) bekezdése,
26. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 28/2004.
(XII. 20.) FMM rendelet,
27. a 2005. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 25/2004. (VIII. 30.) FMM rendelet,
28. a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékérõl és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.)
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FMM rendelet módosításáról szóló 23/2004. (VI. 22.)
FMM rendelet,
29. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
módosításáról szóló 21/2004. (IV. 28.) FMM rendelet,
30. az egyéni védõeszközök követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2002. (II. 7.) SZCSM
rendelet módosításáról szóló 20/2004. (IV. 25.) FMM rendelet,
31. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a szakértõi tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet módosításáról szóló 19/2004. (IV. 25.) FMM rendelet,
32. az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében
használt azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 18/2004. (IV. 25.)
FMM rendelet 11. § (2) bekezdése,
33. a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet, valamint az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról szóló 17/2004. (IV. 24.) FMM rendelet,
34. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 16/2004.
(IV. 19.) FMM rendelet,
35. a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosításáról szóló 15/2004. (IV. 19.) FMM rendelet,
36. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 60. § (3) bekezdése,
37. az egyéni védõeszközök megfelelõségét vizsgáló,
tanúsító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetõleg az Európai
Unió tagállamainak való bejelentésérõl, valamint a kijelölési eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 23. § (4) bekezdése,
38. a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása
során ellátandó feladatairól és közremûködõ szervezetté
történõ kijelölésérõl, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi
Kezdeményezés végrehajtásába közremûködõként történõ
bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet „A Foglalkoztatási Hivatal közremûködõ szervezeti feladatai az
„1.1. a munkanélküliség megelõzése és kezelése” címû intézkedés (központi program) végrehajtásában”, „A Foglalkoztatási Hivatal monitoring tevékenységgel kapcsolatos
feladatai”, „A Foglalkoztatási Hivatal monitoring feladatai „1.1. A munkanélküliség megelõzése és kezelése” címû
intézkedés tekintetében”, „A Foglalkoztatási Hivatal eljárásrendi és teljesítési monitoring feladatai” szövegrésze,
„A központi program kijelölése”, „Programtervek kidolgozása”, „A programtervek jóváhagyása, az értékelés fo-
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lyamata”, „Szerzõdéskötés” alcíme, III. Fejezete, IV. Fejezet megjelölése és címe, „Ellenõrzés”, „Felek együttmûködése a szabálytalanság kezelése terén”, „Tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítása”, „A jelentéstétel rendszere”,
„Az adatkezelés és adatszolgáltatás rendje, az adatvédelmi
elõírások”, „A Foglalkoztatási Hivatal feladatai ellátásához szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátásának módja” alcíme,
39. a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról szóló 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet,
40. a közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról szóló 6/2004. (III. 10.) FMM rendelet,
41. a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001.
(XII. 29.) OM rendelet módosításáról szóló 5/2004.
(II. 24.) FMM rendelet,
42. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról szóló
3/2004. (II. 6.) FMM rendelet,
43. a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékérõl és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.)
FMM rendelet módosításáról szóló 14/2003. (X. 29.)
FMM rendelet,
44. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet módosításáról szóló 13/2003. (X. 10.)
FMM rendelet,
45. a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról szóló 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet,
46. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a szakértõi tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet 9. § (2)–(4) bekezdése,
47. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben
levõ munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeirõl szóló 3/2003. (III. 11.) FMM–ESZCSM együttes
rendelet 10. § (2) bekezdése,
48. az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti
kezelésû elõirányzat felhasználásának és kezelésének
részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 2/2003. (III. 4.) FMM rendelet
1–3. §-a,
49. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 11/2002.
(XII. 28.) FMM rendelet,
50. a közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról szóló 8/2002. (XII. 19.) FMM rendelet,
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51. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet, továbbá a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott
munkaképességû munkanélküliek foglalkoztatását elõsegítõ egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM
rendelet módosításáról szóló 6/2002. (XI. 28.) FMM rendelet,
52. a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról szóló 5/2002.
(XI. 12.) FMM rendelet 20. § (2) bekezdése, valamint
53. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
1/2002. (VIII. 23.) FMM rendelet.

9. §
Hatályát veszti
1. az élelmiszerek jelölésérol szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
szóló 40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet
1. §-a, 2. §-a, 3. § (2) bekezdése, melléklete,
2. a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 28/2008. (III. 18.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdése,
3. a gabona intervenciójáról szóló 24/2008. (III. 7.)
FVM rendelet 6. § (2) bekezdése,
4. a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007.
(IX. 24.) FVM rendelet 10. § (2)–(9) bekezdése,
5. a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
rendelet módosításáról szóló 95/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 1–10. §-a, 11. § (2) bekezdése, 12. §-a,
6. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet módosításáról szóló 92/2007. (VIII. 24.) FVM
rendelet 1–9. §-a, 10. § (2)–(7) bekezdése, 1–2. számú
melléklete,
7. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007.
(VI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 90/2007.
(VIII. 23.) FVM rendelet,
8. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdése,
9. a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004.
(IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 87/2007.
(VIII. 17.) FVM rendelet 1–2. §-a, 3. § (2) bekezdése,
4. §-a, 1–2. számú melléklete,
10. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
szóló 86/2007. (VIII. 17.) FVM–EüM–SZMM együttes
rendelet 1–4. §-a, 5. § (5) bekezdése,

4337

11. az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet,
12. a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai elõírásairól szóló 129/2004.
(VIII. 25.) FVM rendelet módosításáról szóló 84/2007.
(VIII. 10.) FVM rendelet,
13. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet módosításáról szóló 82/2007. (VIII. 3.)
FVM rendelet,
14. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet módosításáról szóló 81/2007. (VIII. 3.)
FVM rendelet,
15. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
11. §-a,
16. a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének,
kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése,
17. az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag
felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének
állategészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.)
FVM rendelet módosításáról szóló 69/2007. (VII. 27.)
FVM rendelet,
18. az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal
egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek
hatósági ellenõrzésérõl szóló 68/2007. (VII. 26.)
FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 15. § (2)–(3) bekezdése,
19. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet,
20. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet módosításáról szóló 63/2007. (VII. 13.)
FVM rendelet 1–6. §-a, 1–3. számú melléklete,
21. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet,
22. a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 61/2007. (VII. 13.) FVM rendelet,
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23. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek
nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006.
(VI. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 60/2007.
(VII. 11.) FVM rendelet 1–3. §-a, 4. § (2)–(3) bekezdése,
24. az egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek Bulgária és Románia Európai Unióhoz történõ
csatlakozásából eredõ kiegészítésérõl szóló 58/2007.
(VII. 9.) FVM rendelet,
25. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 57/2007.
(VII. 6.) FVM rendelet melléklet 1., 2. pontja,
26. az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
szóló 56/2007. (VII. 2.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése,
27. az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról szóló
55/2007. (VII. 2.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése,
28. a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló
2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról
szóló 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1–9. §-a, 10. §
(2) bekezdése, 1–7. számú melléklete,
29. az egyes mezõgazdasági állatfajok spermatároló
központjainak létesítésérõl és üzemeltetésüknek rendjérõl
szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 14. §-a, 15. §-a,
30. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértõ szervezetek közremûködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet
10. § (2) bekezdése,
31. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 47/2007. (VI. 11.) FVM rendelet 1. §-a,
32. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelet módosításáról szóló 46/2007. (VI. 11.) FVM rendelet,
33. a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, mûvelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet 7. §
(2)–(3) bekezdése,
34. az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007.
(VI. 8.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése, 6. §-a, 7. §-a,
35. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 35/1997. (V. 13.) FM
rendelet módosításáról szóló 42/2007. (V. 23.) FVM rendelet,
36. a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl
szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról
szóló 41/2007. (V. 18.) FVM rendelet,
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37. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ
szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 40/2007. (V. 17.) FVM rendelet,
38. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (V. 15.) FVM
rendelet 1–6. §-a, 7. § (2)–(3) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,
39. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet módosításáról szóló 38/2007. (V. 15.) FVM
rendelet 1–7. §-a, melléklete,
40. a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeirõl szóló 37/2007. (V. 11.) FVM
rendelet 11. § (2) bekezdése,
41. az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elnevezésérõl szóló 120/2004. (VII. 21.)
FVM rendelet módosításáról szóló 36/2007. (V. 10.) FVM
rendelet,
42. a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM rendelet, valamint a szõlészeti és borászati
adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek
meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet
módosításáról szóló 35/2007. (V. 4.) FVM rendelet,
43. a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról szóló 34/2007. (V. 4.) FVM rendelet,
44. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 32/2007. (IV. 25.) FVM rendelet 1. §-a,
45. a felszámolás alatt lévõ Pápai Hús Zrt. kiegyenlítetlen követeléssel rendelkezõ élõállat beszállítóinak de minimis állami támogatásáról szóló 31/2007. (IV. 24.) FVM
rendelet 8. § (2) bekezdése,
46. a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2006/2007. évi végrehajtási idõszakban nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
szóló 81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 30/2007. (IV. 20.) FVM rendelet,
47. az egyes tengeri puhatestû állatokat érintõ egyes betegségek elleni védekezésrõl szóló 14/2004. (II. 6.) FVM
rendelet módosításáról szóló 22/2007. (IV. 14.) FVM rendelet,
48. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai
Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
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szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról szóló 21/2007. (III. 30.) FVM rendelet,
49. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 19/2007.
(III. 29.) FVM rendelet 1. §-a, 3. §-a, melléklet I. pontja,
50. a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának
egyes kérdéseirõl szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet
módosításáról szóló 18/2007. (III. 23.) FVM rendelet,
51. a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények
szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról
szóló 16/2007. (III. 22.) FVM rendelet 1. §-a,
52. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ
szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 15/2007. (III. 20.) FVM rendelet,
53. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 12/2007. (II. 28.) FVM rendelet,
54. a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról szóló 11/2007. (II. 20.) FVM rendelet 1–7. §-a,
9. §-a,
55. a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
szóló 10/2007. (II. 20.) FVM rendelet 1–3. §-a, 5. §-a,
1–4. számú melléklete,
56. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 1–4. §-a,
57. az egyes növényvédõ szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes
szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet 6–8. §-a,
melléklete,
58. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
6/2007. (I. 24.) FVM rendelet 1–6. §-a, 7. § (2) bekezdése,
melléklete,
59. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ
szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 5/2007. (I. 22.) FVM rendelet,
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60. az intervenciós cukorraktárakkal szembeni követelményekrõl szóló 33/2005. (IV. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 16.) FVM rendelet,
61. a harmadik országokból az Európai Unió területére
behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet,
62. az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet
módosításáról szóló 1/2007. (I. 9.) FVM rendelet,
63. az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 84/2006. (XII. 12.) FVM rendelet,
64. a baromfihús- és tojáságazat rendkívüli piactámogatási intézkedéseirõl szóló 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet
módosításáról szóló 82/2006. (XI. 29.) FVM rendelet
1. §-a, 2. § (2) bekezdése,
65. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.)
FVM rendelet módosításáról szóló 79/2006. (XI. 17.) FVM
rendelet 1. §-a, 3. §-a, melléklet 1–8. pontja,
66. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 78/2006. (XI. 17.) FVM rendelet,
67. a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 77/2006. (XI. 3.) FVM rendelet,
68. a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 76/2006. (X. 20.) FVM rendelet,
69. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ
szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 74/2006. (X. 19.) FVM rendelet,
70. a Mezõgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról szóló
72/2006. (X. 13.) FVM rendelet,
71. a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló
szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 71/2006. (IX. 28.) FVM rendelet,
72. a növényfajták állami elismerésérõl és a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelet 1–8. §-a,
9. § (2)–(3) bekezdése, 1–5. számú melléklete,
73. a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ
melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló
75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló
69/2006. (IX. 25.) FVM rendelet,
74. a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása 2004/2005. gazdasági évtõl történõ igénylésének álta-
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lános feltételeirõl szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet
módosításáról szóló 68/2006. (IX. 25.) FVM rendelet,
75. az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet,
76. az állati eredetû élelmiszerekre vonatkozó egyes
élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.)
FVM rendelet 8. § (2) bekezdése,
77. a kedvezõ gabonatermésbõl származó elõnyök kihasználása érdekében az agrártermelõk részére érvényesíthetõ állami segítség feltételeirõl szóló 149/2004. (X. 1.)
FVM rendelet módosításáról szóló 65/2006. (IX. 11.)
FVM rendelet,
78. a baromfihús- és tojáságazat rendkívüli piactámogatási
intézkedéseirõl szóló 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet,
79. a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl és
a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról szóló
63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet,
80. a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az
ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló
65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló 59/2006. (VIII. 14.)
FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 1–5. §-a, 7. § (2),
(4) bekezdése, 8. §-a,
81. a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
szóló 58/2006. (VIII. 11.) FVM rendelet,
82. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 57/2006.
(VIII. 4.) FVM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése, 3. §-a,
melléklet I. pontja,
83. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet,
84. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ
szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelet,
85. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
módosításáról szóló 52/2006. (VII. 17.) FVM rendelet,
86. a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet 7. §
(2) bekezdése,
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87. a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének
szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet módosításáról szóló 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet,
88. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek
nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006.
(VI. 22.) FVM rendelet 2., 3. számú melléklete,
89. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelõi csoportok létrehozásához és
mûködtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról szóló 47/2006. (VI. 22.) FVM rendelet,
90. az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelölésérõl szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM
rendelet 25. § (2)–(5) bekezdése,
91. az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetként eljáró Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által végzett feladatokról szóló 110/2004. (VI. 21.) FVM rendelet módosításáról
szóló 43/2006. (V. 31.) FVM rendelet,
92. a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 1–12. §-a,
93. az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 41/2006.
(V. 26.) FVM rendelet,
94. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
40/2006. (V. 24.) FVM rendelet,
95. a mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl szóló 39/2006. (V. 19.) FVM–PM
együttes rendelet 7. § (2) bekezdése,
96. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 106/1999.
(XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 38/2006.
(V. 18.) FVM rendelet,
97. a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006.
(V. 18.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése,
98. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályai-
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ról szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 1–6. §-a,
99. a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk kárenyhítõ támogatására felvett hitelek futamidejének meghosszabbításáról szóló 32/2006.
(V. 2.) FVM rendelet 2. §-a, 3. § (5) bekezdése, 4. §-a,
100. az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet
11. § (2) bekezdése,
101. a talajtani szakvélemény készítésének részletes
szabályairól szóló 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet 4. §-a,
4. számú melléklete,
102. az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 28/2006. (IV. 7.) FVM rendelet,
103. a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és
vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról
szóló 23/2006. (III. 23.) FVM rendelet,
104. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
20/2006. (III. 17.) FVM rendelet,
105. a zöldség szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
módosításáról szóló 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet,
106. a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet módosításáról szóló 17/2006. (II. 28.) FVM
rendelet,
107. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 16/2006. (II. 24.) FVM rendelet,
108. a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 27/1996. (X. 4.) FM rendelet
módosításáról szóló 15/2006. (II. 22.) FVM rendelet,
109. a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2006. (II. 3.)
FVM rendelet,
110. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
8/2006. (I. 27.) FVM–PM együttes rendelet,
111. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról szóló 6/2006.
(I. 20.) FVM rendelet,
112. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
szóló 5/2006. (I. 20.) FVM–EüM–ICSSZEM együttes rendelet,
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113. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (I. 18.) FVM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §
(2) bekezdése,
114. a növényfajták állami elismerésének és vizsgálatának díjtételeirõl szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM rendelet
módosításáról szóló 122/2005. (XII. 26.) FVM rendelet,
115. a vetõmagvak és szaporítóanyagok minõsítésének
és vizsgálatának díjtételeirõl szóló 107/2003. (IX. 16.)
FVM rendelet módosításáról szóló 121/2005. (XII. 26.)
FVM rendelet,
116. a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ
melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló
75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló
120/2005. (XII. 22.) FVM rendelet,
117. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelet módosításáról szóló 119/2005. (XII. 19.) FVM
rendelet,
118. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet módosításáról szóló 117/2005. (XII. 19.)
FVM rendelet 1–50. §-a, 51. § (4)–(5) bekezdése, 1–6. számú melléklete,
119. a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet módosításáról
szóló 116/2005. (XII. 19.) FVM rendelet 1–9. §-a, 10. §
(2) bekezdése, 1–4. számú melléklete,
120. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezõtlen adottságú területek
kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 113/2005. (XI. 29.) FVM rendelet,
121. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 1–12. §-a, 13. §
(1) bekezdése, melléklete,
122. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelõi csoportok létrehozásához és
mûködtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról szóló 111/2005. (XI. 29.) FVM rendelet,
123. a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. mezõgazdasági alapanyag-beszállítói által igénybe vett egyes
kölcsönök tõketörlesztõ részleteinek részleges átvállalásáról szóló 109/2005. (XI. 24.) FVM rendelet,
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124. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 1–6. §-a, 3. számú melléklete,
125. a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi idõkrõl szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes
rendelet módosításáról szóló 104/2005. (XI. 11.)
FVM–KvVM együttes rendelet,
126. a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és
ellenõrzésérõl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet
19. § (2)–(3) bekezdése,
127. a mezõgazdasági termékek harmadik országokban
és belsõ piacon történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 46/2005. (V. 23.)
FVM rendelet módosításáról szóló 100/2005. (X. 28.)
FVM rendelet,
128. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 18/2005. (III. 26.) FVM rendelet módosításáról szóló 98/2005. (X. 28.) FVM rendelet,
129. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaival összefüggõ egyes földmûvelésügyi
ágazati miniszteri rendeletek módosításáról szóló
97/2005. (X. 28.) FVM rendelet,
130. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 96/2005. (X. 27.) FVM rendelet,
131. a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
szóló 94/2005. (X. 21.) FVM rendelet,
132. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
szóló 90/2005. (X. 13.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet,
133. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet módosításáról szóló 88/2005. (X. 11.) FVM rendelet,
134. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 1–11. §-a, 1.,
2. számú melléklete,
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135. az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelet,
136. a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecslésérõl szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet,
137. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 81/2005. (IX. 13.) FVM rendelet,
138. az erdészeti hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet
módosításáról szóló 80/2005. (IX. 13.) FVM rendelet,
139. a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendõ díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 79/2005. (IX. 13.) FVM rendelet,
140. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
szóló 78/2005. (IX. 6.) FVM rendelet,
141. a mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány bevezetésérõl és kiadásának szabályairól szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló
77/2005. (IX. 1.) FVM rendelet,
142. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásoknak az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ
nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdéseirõl szóló 74/2005. (VIII. 22.) FVM rendelet,
143. a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása 2004/2005. gazdasági évtõl történõ igénylésének
általános feltételeirõl szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 73/2005. (VIII. 19.) FVM rendelet,
144. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 72/2005.
(VIII. 15.) FVM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése, 3. §-a,
melléklet 1., 2. pontja,
145. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet 1–5. §-a, 6. § (2) bekezdése,
146. a kedvezõ gabonatermésbõl származó elõnyök kihasználása érdekében az agrártermelõk részére érvényesít-

2008/71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

hetõ állami segítség feltételeirõl szóló 149/2004. (X. 1.)
FVM rendelet módosításáról szóló 70/2005. (VIII. 9.)
FVM rendelet,
147. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek
erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
módosításáról szóló 69/2005. (VIII. 5.) FVM rendelet,
148. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet
módosításáról szóló 64/2005. (VII. 12.) FVM rendelet,
149. a gyümölcs és zöldség ellenõrzésérõl szóló
82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosításáról szóló
63/2005. (VII. 12.) FVM rendelet,
150. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet
1–7. §-a, 8. § (4)–(5), (7) bekezdése, 9. §-a, 1., 2., 4. számú
melléklete,
151. a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001.
(I. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló 61/2005.
(VII. 7.) FVM rendelet,
152. a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet,
153. a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ
melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló
75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló
55/2005. (VI. 18.) FVM rendelet,
154. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 54/2005.
(VI. 17.) FVM rendelet,
155. a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása 2004/2005. gazdasági évtõl történõ igénylésének
általános feltételeirõl szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 50/2005. (VI. 1.) FVM rendelet,
156. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezõtlen adottságú területek
kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 49/2005. (V. 31.) FVM rendelet,
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157. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 48/2005. (V. 28.) FVM rendelet,
158. a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 47/2005.
(V. 23.) FVM rendelet 23. §-a,
159. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet
módosításáról szóló 45/2005. (V. 11.) FVM rendelet,
160. a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl
szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet 18. §-a,
161. az egyes, a számítógépes adatbázisból történõ lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történõ adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V. 14.)
FVM rendelet módosításáról szóló 43/2005. (V. 5.) FVM
rendelet,
162. a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (IV. 29.)
FVM rendelet,
163. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek
erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
módosításáról szóló 40/2005. (IV. 27.) FVM rendelet
1–8. §-a, 1., 2. számú melléklete,
164. a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértõi mûködés
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994.
(XI. 8.) FM rendelet módosításáról szóló 39/2005.
(IV. 27.) FVM rendelet 1–7. §-a, 1–4. számú melléklete,
165. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
szóló 38/2005. (IV. 27.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet,
166. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 37/2005. (IV. 27.) FVM rendelet,
167. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezõtlen adottságú területek
kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 35/2005. (IV. 15.) FVM rendelet,
168. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszíro-
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zásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet,
169. a kisajátítási terv elkészítésérõl és felülvizsgálatáról szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM rendelet módosításáról
szóló 31/2005. (IV. 1.) FVM rendelet 1–3. §-a, 4. §
(2)–(3) bekezdése,
170. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet,
171. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 27/2005.
(III. 31.) FVM rendelet,
172. a gabona és rizs intervenciójáról szóló 66/2004.
(IV. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 25/2005.
(III. 26.) FVM rendelet,
173. a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004.
(IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 22/2005.
(III. 22.) FVM rendelet,
174. a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet módosításáról szóló 21/2005. (III. 22.)
FVM rendelet,
175. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 20/2005.
(III. 22.) FVM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése, 3. §-a,
melléklet 1., 2. pontja,
176. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet,
177. az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 16/2005. (III. 8.) FVM rendelet,
178. a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet
módosításáról szóló 15/2005. (III. 8.) FVM rendelet,
179. a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról szóló
14/2005. (III. 8.) FVM rendelet,
180. az Európa terv Agrárhitel programjáról szóló
6/2004. (I. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló
13/2005. (III. 3.) FVM rendelet 1. §-a, 2. §-a,
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181. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezõtlen adottságú területek
kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 12/2005. (II. 28.) FVM rendelet,
182. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
11/2005. (II. 28.) FVM rendelet,
183. a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 10/2005.
(II. 25.) FVM rendelet 1. §-a,
184. a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 42/2001.
(VI. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2005.
(II. 18.) FVM rendelet,
185. a mezõõrök és hegyõrök szolgálati viszonyáról
szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló
8/2005. (II. 11.) FVM rendelet,
186. a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM rendelet módosításáról szóló 6/2005. (I. 24.) FVM
rendelet,
187. a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. mezõgazdasági alapanyag-beszállítói részére biztosított kedvezményes hitel igénybevételének feltételeirõl szóló
107/2004. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló
5/2005. (I. 18.) FVM rendelet,
188. a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ
melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló
75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló
4/2005. (I. 18.) FVM rendelet,
189. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek
erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
módosításáról szóló 3/2005. (I. 11.) FVM rendelet,
190. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2005.
(I. 11.) FVM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése, melléklet
1–5. pontja,
191. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 1/2005. (I. 7.) FVM rendelet,
192. a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló
75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló
177/2004. (XII. 30.) FVM rendelet,
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193. a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról szóló
176/2004. (XII. 30.) FVM rendelet,
194. a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról szóló
175/2004. (XII. 30.) FVM rendelet,
195. a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM
rendelet módosításáról szóló 174/2004. (XII. 30.) FVM
rendelet,
196. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 169/2004. (XII. 6.) FVM rendelet,
197. a Földmûvelésügyi Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 2/1996. (I. 9.) FM rendelet
módosításáról szóló 168/2004. (XI. 29.) FVM rendelet,
198. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
szóló 167/2004. (XI. 29.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet 1–5. §-a, 6. § (3)–(4) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,
199. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelet módosításáról szóló 166/2004. (XI. 25.) FVM
rendelet,
200. a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése,
201. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 164/2004.
(XI. 19.) FVM rendelet,
202. a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérõl, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes
rendelet módosításáról szóló 161/2004. (XI. 8.)
FVM–HM–PM együttes rendelet 1–10. §-a, 1–4. számú
melléklete,
203. az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 156/2004. (X. 27.) FVM rendelet,
204. a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendõ díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 154/2004. (X. 21.) FVM rendelet,
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205. az állami tejkvóta-értékesítésrõl és -bérbeadásról
szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM rendelet módosításáról
szóló 144/2004. (IX. 30.) FVM rendelet,
206. a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 138/2004.
(IX. 23.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése,
207. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
136/2004. (IX. 18.) FVM–PM együttes rendelet 1–11. §-a,
1–5. számú melléklete,
208. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló
64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet módosításáról szóló
135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet,
209. a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló
szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése,
210. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek
erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
26. § (2) bekezdése,
211. a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló
68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló
124/2004. (VIII. 3.) FVM rendelet,
212. a gyümölcs és zöldség ellenõrzésérõl szóló
82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosításáról szóló
123/2004. (VII. 29.) FVM rendelet,
213. az állami tejkvóta-értékesítésrõl és -bérbeadásról
szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése, 4. § (6)–(7) bekezdése, 7. § (2)–(3) bekezdése,
214. a rendkívüli állapot idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásáról szóló 27/1994. (V. 31.) FM rendelet
módosításáról szóló 121/2004. (VII. 21.) FVM rendelet,
215. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM rendelet,
216. a vetõmagvak és szaporítóanyagok minõsítésének
és vizsgálatának díjtételeirõl szóló 107/2003. (IX. 16.)
FVM rendelet módosításáról szóló 117/2004. (VII. 9.)
FVM rendelet,
217. a mezõgazdasági termelõk földhasználatának és állattartásának támogatásáról szóló 41/2004. (IV. 7.) FVM
rendelet módosításáról szóló 113/2004. (VII. 6.) FVM rendelet,
218. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 112/2004. (VI. 21.) FVM rendelet,
219. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsola-
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tos egyes kérdésekrõl szóló 86/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 111/2004. (VI. 21.) FVM rendelet,
220. a származási bizonyítványok kiállításáról és igazolásáról szóló 106/2004. (VI. 8.) FVM rendelet,
221. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelet módosításáról szóló 105/2004. (VI. 8.) FVM rendelet,
222. a szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) címû 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 8. §-a,
223. a mezõgazdasági termelõk földhasználati és állattartási támogatásának elõfinanszírozásáról szóló 91/2004.
(V. 20.) FVM rendelet,
224. a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 40. § (2) bekezdése, 42. §-a, 44. §-a,
225. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet 17. §-a,
III. Fejezete,
226. az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 86/2004. (V. 15.) FVM rendelet,
227. a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendõ díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 85/2004. (V. 14.) FVM rendelet,
228. a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendõ díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet módosításáról
szóló 84/2004. (V. 14.) FVM rendelet,
229. a növényfajták állami elismerésének és vizsgálatának díjtételeirõl szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM rendelet
módosításáról szóló 83/2004. (V. 14.) FVM rendelet,
230. a gyümölcs és zöldség ellenõrzésérõl szóló
82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése,
231. a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM rendelet 13. § (2) bekezdése,
232. az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról szóló 78/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
233. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról szóló
77/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
234. az erdészeti hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló 76/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
235. a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ
melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló
75/2004. (V. 4.) FVM rendelet 15. § (3) bekezdése,
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236. a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
módosításáról szóló 72/2004. (IV. 29.) FVM rendelet,
237. a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az
ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló
65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 12. §-t követõ alcíme,
238. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet,
239. a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 62/2004. (IV. 27.) FVM rendelet,
240. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése,
241. az egyes élõ állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenõrzésekrõl szóló 54/2004. (IV. 24.)
FVM rendelet 17. § (2) bekezdése, 18. §-a,
242. a harmadik országokból az Európai Unió területére
behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenõrzésérõl szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 27. § (2) bekezdése,
243. az állati eredetû termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenõrzésérõl szóló
52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése,
244. az egyes, a számítógépes adatbázisból történõ lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok
igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történõ adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról szóló 49/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
1–6. §-a, 7. § (2) bekezdése, 8. §-a, melléklete,
245. az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló
6/2004. (I. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló
46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet,
246. a mezõgazdasági termelõk földhasználatának és állattartásának támogatásáról szóló 41/2004. (IV. 7.) FVM
rendelet,
247. a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004.
(IV. 7.) FVM rendelet 29. § (2) bekezdése,
248. a mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány bevezetésérõl és kiadásának szabályairól szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló
36/2004. (IV. 1.) FVM rendelet,
249. a „Magyarország SAPARD Terve 2000–2006” kihirdetésérõl szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 35/2004. (III. 31.) FVM rendelet,
250. az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 29/2004.
(III. 10.) FVM rendelet,
251. az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történõ felhasználásának tilalmáról szóló 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
13. § (3) bekezdése,
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252. a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl
szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet módosításáról
szóló 22/2004. (II. 27.) FVM rendelet,
253. a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény végrehajtására kiadott 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendõ díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet módosításáról
szóló 21/2004. (II. 27.) FVM rendelet 1–19. §-a, 20. §
(3)–(4) bekezdése, melléklete,
254. a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
szóló 20/2004. (II. 27.) FVM rendelet,
255. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 19. § (2) bekezdése,
256. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosításáról szóló
12/2004. (I. 31.) FVM rendelet,
257. egyes agrártámogatási földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül
helyezésérõl szóló 127/2003. (XII. 17.) FVM rendelet,
258. a friss hús elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 100/2002.
(XI. 5.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2003.
(XII. 4.) FVM rendelet,
259. a friss baromfihús elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 70/2002.
(VIII. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 122/2003.
(XII. 4.) FVM rendelet,
260. a húskészítmények és egyes egyéb állati eredetû termékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 20/2003. (II. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 121/2003. (XII. 4.) FVM rendelet,
261. a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 116/2003.
(XI. 18.) FVM rendelet 34. §-a,
262. a „Magyarország SAPARD Terve 2000–2006” kihirdetésérõl szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 112/2003. (XI. 11.) FVM rendelet,
263. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról szóló
109/2003. (X. 10.) FVM rendelet,
264. a növényfajták állami elismerésének és vizsgálatának díjtételeirõl szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM rendelet
8. § (2) bekezdése,
265. a növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérõl szóló 103/2003. (IX. 11.)
FVM rendelet 11. § (2) bekezdése,
266. a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes ren-
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delet módosításáról szóló 102/2003. (VIII. 22.) FVM–HM
együttes rendelet,
267. az afrikai sertéspestis elleni védekezésrõl szóló
98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 24. § (3) bekezdése,
268. a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésrõl és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002.
(V. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 97/2003.
(VIII. 19.) FVM rendelet,
269. a mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány bevezetésérõl és kiadásának szabályairól szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése,
270. a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001.
(I. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló 81/2003.
(VII. 9.) FVM rendelet,
271. a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM
rendelet módosításáról szóló 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet,
272. a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról szóló
77/2003. (VII. 4.) FVM rendelet,
273. a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról szóló
76/2003. (VII. 4.) FVM rendelet,
274. a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló
75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 20. § (2)–(3) bekezdése,
275. a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének
szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet 6. §
(3) bekezdése,
276. a járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás
felsõ határáról szóló 73/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §
(2) bekezdése,
277. az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
18. § (1)–(2) bekezdése, 27. § (3) bekezdése,
278. a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek
egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 41. § (2)–(3) bekezdése,
279. a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl
szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet 41. § (2)–(4) bekezdése,
280. az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról szóló 65/2003. (VI. 19.) FVM rendelet 1–4. §-a,
5. § (2) bekezdése, melléklete,
281. az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 29/2000. (VI. 9.)
FVM rendelet, valamint a marhalevél kiváltásáról és kezelésérõl szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet módosításáról
szóló 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet,
282. az erdészeti hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási-szolgáltatási díjakról szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM ren-
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delet módosításáról szóló 55/2003. (V. 20.) FVM rendelet
1–5. §-a, 1., 2. számú melléklete,
283. a birtokhasznosítási bizottság létrehozásának és mûködésének rendjérõl szóló 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2003. (IV. 29.) FVM rendelet,
284. a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 3. § (3)–(4), (6) bekezdése,
285. a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 45. §
(3), (7) bekezdése,
286. az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 40/2003.
(IV. 16.) FVM rendelet,
287. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelet módosításáról szóló 39/2003. (IV. 16.) FVM rendelet,
288. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet,
289. a sertésállományok Aujeszky-féle betegségtõl való
mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról
szóló 36/2003. (III. 31.) FVM rendelet 24. § (2) bekezdése,
290. a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997.
(III. 5.) FM rendelet módosításáról szóló 31/2003.
(III. 21.) FVM rendelet,
291. az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 23/2003. (III. 4.) FVM rendelet,
292. az egyes állat-egészségügyi jogszabályok módosításáról szóló 19/2003. (II. 25.) FVM rendelet,
293. a „Magyarország SAPARD Terve 2000–2006” kihirdetésérõl szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 18/2003. (II. 25.) FVM rendelet,
294. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló
2/2003. (I. 21.) FVM rendelet,
295. a mezõgazdasági termelõk éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programja végrehajtásáról
szóló 105/2002. (XII. 5.) FVM rendelet,
296. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 41–43. §-a,
297. a digitális földmérési alaptérképi adatállományok
készítésérõl és kezelésérõl szóló 21/1995. (VI. 29.) FM
rendelet módosításáról szóló 98/2002. (X. 17.) FVM rendelet,
298. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 96/2002. (X. 11.) FVM rendelet,
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299. a gümõkór elleni védekezésrõl szóló 65/2002.
(VIII. 9.) FVM rendelet 20. § (2) bekezdése,
300. az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag
felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének
állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.)
FVM rendelet 18. § (2)–(3) bekezdése,
301. a kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának),
tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 36/1999. (IV. 2.) FVM–KöM–GM együttes
rendelet módosításáról szóló 58/2002. (VII. 17.)
FVM–KvVM–GKM együttes rendelet,
302. a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendõ díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 52/2002. (VI. 18.) FVM rendelet,
303. a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni
védekezésrõl szóló 44/2002. (V. 17.) FVM rendelet 22. §
(2) bekezdése,
304. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelet módosításáról szóló 42/2002. (V. 14.) FVM rendelet,
305. az egyes, a számítógépes adatbázisból történõ lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történõ adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V. 14.)
FVM rendelet 13. § (2) bekezdése,
306. az egyes állatbetegségek Európai Közösségnek
történõ bejelentési szabályairól szóló 30/2002. (IV. 19.)
FVM rendelet 5. § (2) bekezdése,
307. a Szaktanácsadói Névjegyzékrõl szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM rendelet módosításáról szóló 29/2002.
(IV. 17.) FVM rendelet,
308. a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet
módosításáról szóló 26/2002. (IV. 13.) FVM rendelet,
309. a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
módosításáról szóló 20/2002. (III. 14.) FVM rendelet
1–16. §-a, 17. § (4)–(5), (7) bekezdése, 1–5. számú melléklete,
310. az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2002. (I. 21.) FVM rendelet,
311. az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 6/2002. (I. 15.)
FVM rendelet,
312. a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi idõkrõl szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes
rendelet módosításáról szóló 5/2002. (I. 12.) FVM–KöM
együttes rendelet,
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313. az egyes építésügyi jogszabályok módosításáról
szóló 2/2002. (I. 7.) FVM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (2) bekezdése, melléklete,
314. az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról szóló 99/2001. (XI. 30.) FVM rendelet 1–3. §-a,
melléklete,
315. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló
64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet módosításáról szóló
94/2001. (XI. 17.) FVM rendelet,
316. az intervenciós üszõnevelõ telepek kialakításának
támogatásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl, valamint az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû kezességvállalási keret felhasználásáról szóló 25/2000. (V. 26.) FVM rendelet módosításáról szóló 91/2001. (XI. 7.) FVM rendelet,
317. a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendõ díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 77/2001. (X. 17.) FVM rendelet,
318. az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselõk továbbképzésérõl szóló 6/1998. (III. 16.) KTM rendelet módosításáról szóló 60/2001. (X. 3.) FVM rendelet,
319. a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértõi mûködés
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994.
(XI. 8.) FM rendelet módosításáról szóló 55/2001.
(VIII. 31.) FVM rendelet,
320. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet 15. § (2) bekezdése,
321. a Szaktanácsadói Névjegyzékrõl szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM rendelet módosításáról szóló 51/2001.
(VII. 31.) FVM rendelet,
322. a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 27/1996. (X. 4.) FM rendelet
módosításáról szóló 30/2001. (IV. 9.) FVM rendelet,
323. a növény- és talajvédelmi szolgálatokról szóló
21/2001. (III. 9.) FVM rendelet,
324. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosításáról szóló
20/2001. (III. 9.) FVM rendelet,
325. a területi fõépítészekrõl szóló 21/1992. (XII. 4.)
KTM rendelet módosításáról szóló 10/2001. (II. 9.) FVM
rendelet,
326. a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendõ díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet módosításáról
szóló 9/2001. (II. 1.) FVM rendelet 1–5. §-a, 1–3. számú
melléklete,
327. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
70. § (2) bekezdése,
328. a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001.
(I. 16.) FVM rendelet 30. §-t követõ alcíme, 40. § (2),
(4) bekezdése,
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329. az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 3/2001. (I. 10.)
FVM rendelet,
330. a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelet módosításáról szóló 1/2001. (I. 10.) FVM rendelet,
331. a kísérleti célú térségi termelési integráció kialakításának támogatásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl, valamint az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegû kezességvállalási keret
felhasználásáról szóló 96/2000. (XII. 29.) FVM rendelet,
332. a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet módosításáról szóló 95/2000. (XII. 21.) FVM–HM
együttes rendelet,
333. az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 94/2000. (XII. 18.) FVM rendelet,
334. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról szóló
90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet,
335. a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése,
336. az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról szóló 80/2000. (X. 11.) FVM rendelet,
337. a mesterséges megtermékenyítésrõl, az embrióátültetésrõl, az állati szaporítóanyag elõállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 78/2000.
(X. 11.) FVM rendelet,
338. a területrendezési és településrendezési tervezési
jogosultságról szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet
12. § (2)–(3) bekezdése,
339. az Öntözési Kutatóintézet megszüntetésérõl szóló
50/2000. (VIII. 4.) FVM rendelet,
340. az intervenciós üszõnevelõ telepek kialakításának
támogatásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl, valamint az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû kezességvállalási keret felhasználásáról szóló 25/2000. (V. 26.) FVM rendelet módosításáról szóló 47/2000. (VII. 28.) FVM rendelet,
341. a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 46/2000. (VII. 21.) FVM
rendelet 5. § harmadik mondata,
342. az Állami Erdészeti Szolgálat létrehozásáról és
szervezetérõl szóló 37/1996. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról szóló 45/2000. (VII. 21.) FVM rendelet,
343. az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû agrárhitelhez kapcsolódó kezes-
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ségvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 41/2000. (VII. 21.) FVM rendelet,
344. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 35/1997. (V. 13.)
FM rendelet módosításáról szóló 32/2000. (VI. 28.) FVM
rendelet,
345. az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 31/2000.
(VI. 26.) FVM rendelet,
346. az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 29/2000. (VI. 9.)
FVM rendelet II. Fejezete,
347. az intervenciós üszõnevelõ telepek kialakításának támogatásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl, valamint
az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegû kezességvállalási keret felhasználásáról
szóló 25/2000. (V. 26.) FVM rendelet,
348. az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 14/2000. (III. 31.) FVM rendelet,
349. az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összegû agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérõl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet,
350. a földminõsítés részletes szabályairól szóló
105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 22. § (2) bekezdése,
351. a Szaktanácsadói Névjegyzékrõl szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése,
352. a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérõl, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes
rendelet 20. § (2) bekezdése,
353. a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet módosításáról szóló 58/1999. (VI. 18.) FVM–HM
együttes rendelet,
354. a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény végrehajtására kiadott 16/1997.
(III. 5.) FM rendelet módosításáról szóló 50/1999. (V. 26.)
FVM rendelet,
355. az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet 10. §
(2) bekezdése,
356. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról szóló
15/1999. (II. 5.) FVM rendelet 1. §-a, valamint
357. az állattenyésztésrõl szóló törvény hatálya alá tartozó kisállatfajok körének meghatározásáról szóló
38/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló
51/1998. (XI. 4.) FVM rendelet.

2008/71. szám
10. §

Hatályát veszti
1. a földgáz biztonsági készlet felhasználására vonatkozó egyes szabályokról szóló 75/2007. (VIII. 17.) GKM
rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése,
2. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló
71/2007. (VIII. 2.) GKM rendelet,
3. az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról
szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a díjfizetés
ellenében használható autópályákról, autóutakról és fõutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
szóló 68/2007. (VII. 18.) GKM rendelet,
4. az útburkolati jelek tervezési és létesítési elõírásairól
szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet módosításáról
szóló 65/2007. (VII. 2.) GKM rendelet 1. §-a, melléklete,
5. a közúti jelzõtáblák méreteirõl és mûszaki követelményeirõl szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról szóló 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelet 1–2. §-a,
3. § (2) bekezdése, melléklete, függeléke,
6. a Budai MÁV Kórház fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezésérõl szóló 63/2007.
(VI. 29.) GKM rendelet 3. §-a,
7. a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezésérõl szóló 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 3. §-a,
8. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének
belföldi alkalmazásáról szóló 61/2007. (VI. 29.) GKM
rendelet 3. § (2) bekezdése,
9. a számhordozási központi referencia adatbázisról
szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet 12. § (3) bekezdése,
10. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló
54/2007. (V. 30.) GKM rendelet,
11. a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM
rendelet módosításáról szóló 53/2007. (V. 17.) GKM rendelet 1–7. §-a, 8. § (2) bekezdése,
12. az audiovizuális mûsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának mûszaki, minõségi és egyéb követelményeirõl szóló 52/2007. (V. 17.) GKM–OKM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése,
13. a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM
rendelet módosításáról szóló 42/2007. (IV. 4.) GKM rendelet,
14. a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
módosításáról szóló 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet,
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15. a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet
módosításáról szóló 40/2007. (IV. 4.) GKM rendelet,
16. a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti
közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (III. 28.) GKM rendelet,
17. a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet,
18. a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelet módosításáról szóló 35/2007. (III. 23.) GKM–ÖTM
együttes rendelet,
19. a belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés megállapításáról szóló 31/2007. (III. 13.) GKM rendelet 8. §
(2) bekezdése,
20. a szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékének
megállapításáról szóló 30/2007. (III. 13.) GKM rendelet,
21. a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról
szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról szóló
29/2007. (III. 9.) GKM rendelet,
22. a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelet 25. § (2)–(3) bekezdése,
23. a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások körérõl és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeirõl szóló 25/2007.
(II. 28.) GKM rendelet 5. § (2) bekezdése,
24. az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjáról szóló 24/2007. (II. 23.)
GKM rendelet 4. § (2) bekezdése,
25. az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó mûszaki követelményekrõl szóló
23/2007. (II. 23.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdése,
26. a szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez
nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról szóló
21/2007. (II. 14.) GKM rendelet,
27. a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 19/2007. (II. 12.) GKM
rendelet 5. § (2) bekezdése,
28. a fegyveres erõk részére történõ közúti jármûvezetõ
képzésrõl, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetõi
engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.)
KHVM–HM–BM együttes rendelet módosításáról szóló
18/2007. (II. 6.) GKM–HM–IRM együttes rendelet,
29. az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
szóló 17/2007. (II. 2.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet,
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30. a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM
rendelet 15. § (2) bekezdése,
31. az egyes közlekedési tárgyú rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 6/2007. (I. 18.) GKM–KvVM együttes rendelet,
32. az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
szóló 5/2007. (I. 18.) GKM–EüM együttes rendelet,
33. a bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági
közvetítõ díjazásáról szóló 4/2007. (I. 16.) GKM rendelet
2. § (3) bekezdése,
34. a távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel
rendelkezõ engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhõ-szolgáltatási célra értékesített melegített víz
és gõz hatósági árának megállapításáról szóló 1/2006.
(I. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló 1/2007. (I. 9.)
GKM rendelet,
35. az egyes hatósági eljárási díjakra vonatkozó miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 97/2006.
(XII. 28.) GKM rendelet,
36. az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
szóló 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet,
37. a hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet módosításáról szóló 93/2006. (XII. 27.)
GKM rendelet,
38. a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM rendelet módosításáról szóló 92/2006.
(XII. 27.) GKM rendelet,
39. a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról
szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról
szóló 88/2006. (XII. 26.) GKM rendelet,
40. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet,
41. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági
jogkörével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet,
42. a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezetrõl szóló
83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 4. § (3)–(4) bekezdése,
5. §-a,
43. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 82/2006. (XII. 13.) GKM rendelet,
44. a Magyar Polgári Repülésért Érdeméremrõl szóló
81/2006. (XI. 27.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdése,
45. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
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19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló
78/2006. (XI. 13.) GKM rendelet,
46. a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdése,
47. az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet,
48. az egyetemes és engedélyes postai szolgáltatók
számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint a költségek számításának részletes szabályairól szóló
17/2004. (IV. 28.) IHM rendelet módosításáról szóló
67/2006. (IX. 25.) GKM rendelet,
49. a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint
ártájékoztatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 66/2006. (IX. 20.) GKM rendelet,
50. a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 65/2006. (IX. 15.)
GKM rendelet,
51. az egyes közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
64/2006. (IX. 7.) GKM rendelet 2. § (4) bekezdése,
52. a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról szóló
61/2006. (VIII. 28.) GKM rendelet,
53. a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékûség megállapítási eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése,
54. a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei
tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM rendelet módosításáról szóló 55/2006. (VIII. 3.)
GKM rendelet,
55. a vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl
szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 19. §-a,
56. a Magyar Vasúti Hivatal részére fizetendõ felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl szóló
42/2006. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (2)–(5) bekezdése,
57. a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006.
(VI. 26.) GKM rendelet 11. § (2)–(4) bekezdése,
58. a tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségérõl és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatására és segítség nyújtására szolgáló rendszer létrehozataláról szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet módosításáról
szóló 39/2006. (VI. 26.) GKM rendelet,
59. a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról szóló 38/2006.
(VI. 26.) GKM rendelet,
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60. a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet, valamint a
közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl
szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet
módosításáról szóló 35/2006. (VI. 15.) GKM rendelet,
61. a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet
módosításáról szóló 32/2006. (VI. 1.) GKM rendelet,
62. a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 29/2006.
(V. 19.) GKM rendelet 1–3. §-a, 4. § (3) bekezdése,
63. a gázszerelõk nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.)
GKM rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése,
64. a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításáról szóló 23/2006. (IV. 25.) GKM rendelet,
65. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet módosításáról
szóló 21/2006. (IV. 19.) GKM rendelet,
66. a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM rendelet módosításáról szóló 18/2006.
(IV. 19.) GKM rendelet,
67. az egyes hajózási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet,
68. a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája
által létrehozott közlekedési engedélyek használatának
szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról szóló 15/2006. (III. 31.) GKM rendelet,
69. az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról szóló 14/2006. (III. 27.) GKM rendelet 1. §-a,
70. a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjairól szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 11/2006. (III. 10.) GKM rendelet,
71. a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és
ellenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együttes rendelet módosításáról szóló 6/2006. (II. 24.)
GKM–BM–KvVM együttes rendelet,
72. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló
2/2006. (I. 20.) GKM rendelet,
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73. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet,
74. a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM
rendelet 16. §-a, 1., 2. számú melléklete,
75. a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 119/2005. (XII. 27.) GKM rendelet,
76. a földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM
rendelet módosításáról szóló 118/2005. (XII. 27.) GKM
rendelet,
77. a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet
módosításáról szóló 117/2005. (XII. 27.) GKM rendelet,
78. a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 115/2005.
(XII. 27.) GKM rendelet,
79. a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának
megállapításáról szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
módosításáról szóló 114/2005. (XII. 23.) GKM rendelet,
80. a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás
díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet módosításáról szóló 109/2005. (XII. 21.) GKM rendelet,
81. az országos közutak kezelésének szabályozásáról
szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról
szóló 103/2005. (XII. 7.) GKM rendelet,
82. a kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2000.
(VII. 26.) KöViM rendelet módosításáról szóló 102/2005.
(XI. 30.) GKM rendelet,
83. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdése,
84. a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások
díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról szóló 100/2005. (XI. 23.) GKM rendelet,
85. a Ro-Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási
követelményekrõl szóló 54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet
módosításáról szóló 99/2005. (XI. 18.) GKM rendelet,
86. a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások
díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról szóló 98/2005. (XI. 14.) GKM rendelet,
87. a nemzetközi kereskedelmi repülõtér légi jármû által
történõ igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításának
elveirõl és módszereirõl szóló 97/2005. (XI. 10.)
GKM–PM együttes rendelet 11. § (2)–(3) bekezdése,
8. melléklete,
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88. az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 95/2005.
(X. 31.) GKM rendelet,
89. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 92/2005. (X. 28.)
GKM–IHM–KvVM együttes rendelet,
90. az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
91/2005. (X. 28.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet,
91. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes közlekedési tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 89/2005. (X. 28.) GKM
rendelet,
92. a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 88/2005.
(X. 28.) GKM rendelet,
93. a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes
szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet,
94. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet,
95. az 50 MW és annál nagyobb teljesítményû erõmûvek
energiahordozó-készletének legkisebb mértékérõl és a készletezés rendjérõl szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló 85/2005. (X. 21.) GKM rendelet,
96. a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeirõl
és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételérõl szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése,
97. a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeirõl és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételérõl szóló 79/2005. (X. 11.)
GKM rendelet 5. § (2) bekezdése,
98. a hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet módosításáról szóló 76/2005. (X. 1.)
GKM rendelet,
99. a hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet módosításáról szóló 74/2005. (IX. 28.)
GKM rendelet,
100. a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati
engedélyeirõl szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról szóló 73/2005. (IX. 28.) GKM rendelet,
101. a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról szóló 72/2005. (IX. 27.) GKM rendelet,
102. a fogyasztói forgalomba kerülõ áruk és szolgáltatások árának feltüntetésérõl szóló 7/2001. (III. 29.) GM rendelet módosításáról szóló 70/2005. (IX. 17.)
GKM–ICSSZEM együttes rendelet,
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103. a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról szóló 69/2005.
(IX. 15.) GKM rendelet,
104. a villamosenergia-rendszer irányításával, mûködésével és használatával összefüggõ egyes adatszolgáltatásokról szóló 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet módosításáról szóló 62/2005. (VII. 26.) GKM rendelet,
105. a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelet,
106. a gazdasági és közlekedési fõügyeleti rendszer létrehozásáról, mûködésérõl, valamint egyes bejelentési kötelezettségekrõl szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
9. § (1) bekezdés a)–b) pontja,
107. a bányafelügyelet részére fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM
rendelet 6. § (4) bekezdése,
108. a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról
és ellenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–
BM–KvVM együttes rendelet módosításáról szóló
55/2005. (VI. 30.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet,
109. a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet módosításáról szóló 53/2005. (VI. 30.) GKM rendelet,
110. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre
vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetésérõl szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 3. §-a,
111. az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról szóló 44/2005. (VI. 17.) GKM rendelet 1–2. §-a, melléklete,
112. a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló
29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról szóló
43/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
113. a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti
közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 3–5. §-a, 7. §
(2) bekezdése, 1–6. számú melléklete,
114. a vasúti jármûvezetõk és egyes gépkezelõk vizsgadíjairól szóló 41/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése,
115. a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításáról szóló 40/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
116. a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosításáról szóló
39/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
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117. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól
szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
szóló 38/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
118. a közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosításáról
szóló 37/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
119. a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet
módosításáról szóló 36/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
120. a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendelet és az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet módosításáról szóló
34/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
121. a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet
módosításáról szóló 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet,
122. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 31/2005. (V. 19.) GKM rendelet,
123. a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet
16. § (2) bekezdése,
124. a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 39. §
(2) bekezdése, 41. § (3)–(4) bekezdése,
125. a mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosításáról
szóló 22/2005. (IV. 15.) GKM rendelet,
126. az egyes termékek, berendezések megfelelõség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 20/2005. (IV. 12.) GKM rendelet,
127. a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet 27. § (3) bekezdése,
128. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló
18/2005. (IV. 8.) GKM rendelet,
129. a hajózásra alkalmas, illetõleg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek vízi
úttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet módosításáról szóló 11/2005. (III. 4.) GKM rendelet,
130. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról szóló 142/2004.
(XII. 20.) GKM rendelet,
131. a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról szóló
138/2004. (XII. 16.) GKM rendelet,
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132. az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeirõl szóló szabályzatok kiadásáról szóló
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosításáról szóló
136/2004. (XII. 16.) GKM rendelet,
133. az Emelõgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról szóló
135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet,
134. a hegesztõk minõsítésérõl szóló 6/1996. (II. 21.)
IKM rendelet módosításáról szóló 134/2004. (XII. 16.)
GKM rendelet,
135. a földgáz árszabályozásának kereteirõl szóló
69/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló
132/2004. (XII. 14.) GKM rendelet,
136. a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat
kiadásáról szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról szóló 131/2004. (XII. 14.) GKM rendelet,
137. a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról szóló 130/2004. (XII. 14.) GKM rendelet,
138. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló
127/2004. (XII. 8.) GKM rendelet,
139. a nyomástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.)
GKM rendelet módosításáról szóló 121/2004. (X. 15.)
GKM rendelet,
140. az egyes közlekedési tárgyú díjjogszabályok módosításáról szóló 120/2004. (X. 6.) GKM rendelet,
141. az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ
gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról
szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet módosításáról szóló
119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet,
142. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet módosításáról szóló 111/2004.
(IX. 18.) GKM rendelet,
143. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirõl szóló 101/2003. (XII. 23.)
GKM rendelet, valamint az autóbuszokra vonatkozó mûszaki követelményeket meghatározó egyes további jogszabályok módosításáról szóló 105/2004. (IX. 11.) GKM
rendelet,
144. a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet
módosításáról szóló 102/2004. (VIII. 6.) GKM rendelet,
145. az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet módosításáról szóló 99/2004.
(VII. 24.) GKM rendelet,
146. a kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2000.
(VII. 26.) KöViM rendelet módosításáról szóló 96/2004.
(VII. 19.) GKM rendelet,

4355

147. a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdése,
148. a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról
és ellenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–
BM–KvVM együttes rendelet módosításáról szóló
88/2004. (VI. 19.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet,
149. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirõl és az azoknak való megfelelõség értékelésérõl szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet módosításáról
szóló 86/2004. (VI. 10.) GKM rendelet,
150. az egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 84/2004. (VI. 4.) GKM rendelet,
151. a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl,
üzemben tartásáról és megszüntetésérõl szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 81/2004.
(V. 25.) GKM rendelet,
152. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
elõirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM rendelet 9. § (2), (5)–(6) bekezdése,
153. a háztartási hûtõszekrények, fagyasztók és ezek
kombinációja villamos energia hatékonyságának jelölésérõl szóló 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet módosításáról
szóló 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet,
154. az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 40/2003. (VI. 19.) GKM rendelet
módosításáról szóló 77/2004. (IV. 29.) GKM rendelet,
155. a gépjármû-hajtóanyagok minõségi követelményeirõl
szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet módosításáról szóló
76/2004. (IV. 29.) GKM rendelet,
156. a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról szóló 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelet,
157. az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi
fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról
szóló 19/2001. (V. 25.) KöViM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együttes
rendelet,
158. a tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségérõl és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatására
és segítség nyújtására szolgáló rendszer létrehozataláról
szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 24. § (2) bekezdése,
159. az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet,
160. az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ
jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásá-
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ról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 14. § (2) bekezdése,
161. az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételérõl
szóló 12/2002. (III. 14.) GM–KöViM–KöM együttes rendelet módosításáról szóló 64/2004. (IV. 27.)
GKM–KvVM együttes rendelet,
162. az elektromágneses összeférhetõségrõl szóló
31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együttes rendelet módosításáról szóló 61/2004. (IV. 24.) GKM–IHM együttes rendelet,
163. a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot
igazoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM
rendelet 6. § (2) bekezdése,
164. az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról
szóló 58/2004. (IV. 24.) GKM rendelet,
165. a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM rendelet módosításáról szóló 57/2004. (IV. 24.)
GKM rendelet,
166. a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998.
(IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet módosításáról szóló
56/2004. (IV. 24.) GKM–ESZCSM együttes rendelet,
167. a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
módosításáról szóló 55/2004. (IV. 22.) GKM rendelet,
168. a termékek aeroszol csomagolásának mûszaki követelményeirõl szóló 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet módosításáról szóló 53/2004. (IV. 22.) GKM rendelet,
169. a légi jármûvek és légi jármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet módosításáról
szóló 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 1–3. §-a, 4. §
(1) bekezdése, melléklete,
170. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben
történõ alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.)
GM rendelet módosításáról szóló 49/2004. (IV. 22.) GKM
rendelet,
171. az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatokról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
45/2004. (IV. 15.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet
1–4. §-a,
172. az országos közutak kezelésének szabályozásáról
szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról
szóló 42/2004. (IV. 9.) GKM rendelet,
173. a közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 11. §
(7)–(8) bekezdése,
174. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés felté-
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teleirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 40/2004. (IV. 7.) GKM rendelet,
175. a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról szóló
8/2003. (II. 19.) GKM rendelet módosításáról szóló
39/2004. (IV. 7.) GKM rendelet,
176. a háztartási fényforrások energiafelhasználásának
ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM
rendelet módosításáról szóló 38/2004. (IV. 6.) GKM rendelet,
177. a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló
védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mûszaki szabályairól szóló 18/1997.
(X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról
szóló 36/2004. (III. 31.) GKM–KvVM együttes rendelet,
178. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 33/2004. (III. 26.) GKM rendelet,
179. az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet módosításáról szóló 31/2004. (III. 16.)
GKM rendelet,
180. a gáznemû vagy folyékony tüzelõanyaggal üzemelõ melegvízkazánok hatásfok-követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM
rendelet módosításáról szóló 30/2004. (III. 16.) GKM rendelet,
181. a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet
módosításáról szóló 29/2004. (III. 12.) GKM rendelet,
182. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
24/2004. (III. 10.) GKM–KvVM együttes rendelet,
183. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról szóló 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet 1–11. §-a,
12. § (2) bekezdése, melléklete,
184. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás
szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló
14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet módosításáról szóló
21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 1–9. §-a, 10. § (2) bekezdése, 10. § (5) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
185. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. §-t követõ alcíme,
186. az ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelõségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról
szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdése,
187. a földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM
rendelet 7. § (2)–(3) bekezdése,
188. a belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az
üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
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13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról szóló
8/2004. (II. 6.) GKM rendelet,
189. a légi jármûvek és légi jármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet 10. §-t követõ „Jóváhagyott karbantartás-oktató szervezet”, „Mûködési engedély kérelmezése, kiadása és folyamatossága”, „A mûködési engedély visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása” alcíme, 16. § (2), (9)–(12) bekezdése,
190. a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló
3/2004. (I. 13.) GKM rendelet 17. § (3)–(4), (6) bekezdése,
191. a villamos energia, melegített víz és gõz hatósági
árait és díjait érintõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 107/2003. (XII. 29.) GKM rendelet,
192. az egyes miniszteri rendeleteknek a csatlakozással
összefüggésben szükséges módosításáról szóló 104/2003.
(XII. 29.) GKM rendelet,
193. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirõl szóló 101/2003. (XII. 23.)
GKM rendelet 5. § (3)–(4) bekezdése, 6. §-a,
194. a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról szóló 99/2003.
(XII. 20.) GKM rendelet,
195. a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról szóló
97/2003. (XII. 18.) GKM rendelet,
196. a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról
szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 23. § (3)–(4) bekezdése,
197. a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei
tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM rendelet 10. § (2), (5) bekezdése, melléklete,
198. az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 40/2003. (VI. 19.) GKM
rendelet módosításáról szóló 92/2003. (XII. 17.) GKM
rendelet,
199. az országos közutak építésfelügyeleti ellenõrzési
eljárásáról és az eljárással összefüggõ szakmai vizsgálatról szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. §-a,
200. az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet módosításáról szóló 90/2003.
(XII. 16.) GKM rendelet,
201. a textíliák nyersanyag-összetételének megadásáról
szóló 5/1998. (I. 16.) IKIM rendelet módosításáról szóló
84/2003. (XII. 13.) GKM rendelet,
202. a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 83/2003. (XII. 11.) GKM rendelet,
203. a tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.)
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KöViM rendelet módosításáról szóló 82/2003. (XII. 10.)
GKM rendelet,
204. a lábbelik címkézésérõl szóló 4/1998. (I. 16.) IKIM
rendelet módosításáról szóló 80/2003. (XI. 28.) GKM rendelet,
205. a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 9. § (1)–(2) bekezdése,
206. az egyes közepes pontosságú hasáb és henger alakú
súlyok mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl szóló 6/2000. (II. 25.) GM rendelet módosításáról szóló 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet,
207. a hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet módosításáról szóló 76/2003. (XI. 24.)
GKM rendelet,
208. az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló
52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együttes rendelet módosításáról szóló 73/2003. (XI. 13.) GKM–FVM együttes
rendelet,
209. a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 63/2003. (X. 16.)
GKM rendelet,
210. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 61/2003. (X. 10.)
GKM rendelet,
211. az elõrecsomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeirõl és azok ellenõrzési
módszereirõl szóló 25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együttes
rendelet módosításáról szóló 60/2003. (X. 10.)
GKM–FVM együttes rendelet,
212. a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM
rendelet módosításáról szóló 59/2003. (IX. 30.) GKM rendelet,
213. a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint
a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 57/2003. (IX. 12.) GKM rendelet,
214. az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatokról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
56/2003. (IX. 12.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet,
215. a kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról szóló 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet
1–7. §-a, 1–3. számú melléklete,
216. a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl szóló 49/2003.
(VII. 30.) GKM rendelet 7. § (2)–(3) bekezdése,
217. a villamos energia és a melegített víz hatósági árait
és díjait megállapító egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/2003. (VII. 24.) GKM rendelet,
218. az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételérõl
szóló 12/2002. (III. 14.) GM–KöViM–KöM együttes ren-
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delet módosításáról szóló 45/2003. (VII. 18.)
GKM–KvVM együttes rendelet,
219. a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri
halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl
szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról
szóló 43/2003. (VII. 2.) GKM rendelet,
220. a forgalomirányító jelzõlámpák követelményeirõl,
tervezési, telepítési és üzemeltetési elõírásairól szóló
41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése,
221. a vízi közlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet 4–7. §-a,
222. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben
történõ alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.)
GM rendelet módosításáról szóló 31/2003. (V. 16.) GKM
rendelet,
223. a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (IV. 24.) GKM rendelet,
224. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
módosításáról szóló 18/2003. (IV. 9.) GKM rendelet
1–23. §-a,
225. az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együttes rendelet 9. § (2) bekezdése,
11–12. §-a,
226. az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról szóló 14/2003. (III. 27.) GKM rendelet,
227. a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról szóló
8/2003. (II. 19.) GKM rendelet 14/A. §-a,
228. a hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet módosításáról szóló 5/2003. (I. 30.)
GKM rendelet,
229. a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása
alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételérõl szóló 4/2003. (I. 25.) GKM rendelet 2. §
(4) bekezdése,
230. a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl,
üzemben tartásáról és megszüntetésérõl szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet 47. § (2) bekezdése, 48. §
(1)–(2) bekezdése,
231. a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól,
valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról
szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 23. § (2)–(4) bekezdése,
232. a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 48/2002.
(XII. 28.) GKM rendelet,
233. a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998.
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(IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet módosításáról szóló
46/2002. (XII. 28.) GKM–ESZCSM együttes rendelet,
234. az 50 MW és annál nagyobb teljesítményû erõmûvek energiahordozó-készletének legkisebb mértékérõl és a
készletezés rendjérõl szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 5. § (2) bekezdése,
235. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról szóló 38/2002.
(XII. 23.) GKM rendelet,
236. a mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosításáról
szóló 33/2002. (XII. 17.) GKM rendelet,
237. a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról szóló 32/2002.
(XII. 17.) GKM rendelet,
238. a hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló
26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet 10. §-a,
239. a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 15/2002. (IX. 14.) GKM rendelet,
240. a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról
és ellenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–
KvVM együttes rendelet 8. § (7) bekezdése, 15. §-a,
16. §-a,
241. a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 4/2002.
(VI. 21.) GKM rendelet,
242. a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások
díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint
243. a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet módosításáról szóló 1/2002. (VI. 14.) GKM rendelet.

11. §
Hatályát veszti
1. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történõ alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek
vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM
rendelet 16. §-a,
2. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet,
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok
kivitelérõl, illetõleg behozataláról szóló 112/1990.
(XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkezõ
6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet módosításáról szóló
2/2002. (I. 29.) GM–KüM–ISM együttes rendelet,
3. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
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MüM rendelet módosításáról szóló 1/2002. (I. 25.) GM
rendelet,
4. az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti
kezelésû elõirányzat felhasználásának és kezelésének
részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 33/2001. (XII. 20.) GM rendelet,
5. a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról
szóló 26/2001. (X. 4.) GM rendelet,
6. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet és a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról szóló
23/2001. (IX. 7.) GM rendelet,
7. a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a
Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 13/2001. (V. 25.) GM rendelet,
8. a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet
módosításáról szóló 11/2001. (IV. 19.) GM rendelet,
9. a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 29. § (2)–(7) bekezdése,
10. a fogyasztói forgalomba kerülõ áruk és szolgáltatások árának feltüntetésérõl szóló 7/2001. (III. 29.) GM rendelet 8. § (2) bekezdése,
11. a szeszfokmérõk, valamint az alkohol-sûrûségmérõk mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet
módosításáról szóló 5/2001. (II. 28.) GM rendelet,
12. a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és
egészségvédelmi követelmények minimális szintjérõl
szóló 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 4. § (3)–(4) bekezdése,
13. a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet
1. §-t követõ alcíme, 3. §-t követõ „A támogatások formái”, „A támogatás mértéke” alcíme, 6. §-t követõ „A pályázati díj mértéke”, „A pályázat tartalmi követelményei”,
„A pályázatok elbírálása”, „A szerzõdéskötés”, „A támogatások folyósítása”, „A támogatási program lezárása”, „A
támogatások ellenõrzési rendszere” alcíme, 16. §-t követõ
„A feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatokra vonatkozó szabályok”, „A Széchenyi Kártya igénylésére és
folyósítására vonatkozó eltérõ rendelkezések” alcíme,
23. § (3) bekezdése,
14. a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 30. § (2)–(3) bekezdése,
15. a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 29/2000. (IX. 13.) GM rendelet,
16. az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.)
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IKIM rendelet módosításáról szóló 28/2000. (VIII. 29.)
GM rendelet,
17. az elõre csomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeirõl és azok ellenõrzési
módszereirõl szóló 25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együttes
rendelet 10. § (2)–(3) bekezdése,
18. a közigazgatási feladatoknak a gazdasági kamaráktól a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának történõ átadásával kapcsolatos egyes
rendeletek módosításáról szóló 24/2000. (VII. 26.) GM
rendelet,
19. a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével
kapcsolatos beszállítási díjtételekrõl szóló 27/1999.
(VI. 4.) GM rendelet módosításáról szóló 14/2000. (V. 2.)
GM rendelet,
20. az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti
kezelésû elõirányzat felhasználásának és kezelésének
részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 8/2000. (III. 3.) GM rendelet,
21. a gépjármû-hajtóanyagok minõségi követelményeirõl szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet 7. §-a,
22. a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint
a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 4/2000. (II. 2.) GM rendelet,
23. a gázüzemû vagy folyékony tüzelõanyaggal üzemelõ melegvízkazánok hatásfok-követelményeirõl és
megfelelõségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet módosításáról szóló 3/2000. (I. 31.) GM
rendelet,
24. a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról szóló 76/1999. (XII. 21.) GM rendelet,
25. az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet módosításáról szóló 67/1999. (XII. 15.)
GM rendelet,
26. a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint
a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 66/1999. (XII. 13.) GM rendelet,
27. a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 60/1999. (XII. 1.) GM rendelet,
28. az elektromágneses összeférhetõségrõl szóló
31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együttes rendelet módosításáról szóló 58/1999. (X. 27.) GM–KHVM együttes rendelet,
29. a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet 9. §
(3) bekezdése,
30. az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekrõl
szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet módosításáról szóló
50/1999. (IX. 10.) GM rendelet,
31. az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 48/1999. (VIII. 6.) GM rendelet,
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32. az Emelõgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 2. § (2) bekezdése,
33. a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat
kiadásáról szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról szóló 45/1999. (VIII. 4.) GM rendelet,
34. a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
módosításáról szóló 44/1999. (VIII. 4.) GM rendelet,
35. az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti
kezelésû elõirányzat felhasználásának és kezelésének
részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet 16. § (1) bekezdése, 16/A. § (1) bekezdése,
36. a Kereskedelmi Szolgálat támogatása fejezeti kezelésû célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 40/1997. (VII. 10.) IKIM rendelet módosításáról szóló 19/1999. (IV. 28.) GM rendelet,
37. a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 14/1999. (III. 31.) GM rendelet,
38. a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól
szóló 21/1998. (XII. 17.) GM rendelet módosításáról szóló
7/1999. (III. 5.) GM rendelet,
39. az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet módosításáról szóló 3/1999. (II. 5.) GM
rendelet,
40. a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról szóló 1/1999. (I. 29.) GM rendelet,
41. a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
módosításáról szóló 27/1998. (XII. 19.) GM rendelet,
42. a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól
szóló 21/1998. (XII. 17.) GM rendelet 10. § (3) bekezdése,
43. a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése,
44. a motorhajtó anyagok és egyes kõolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet módosításáról szóló 12/1998. (XI. 23.) GM rendelet,
45. az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 11/1998. (XI. 6.) GM rendelet,
valamint
46. a mérõedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet módosításáról szóló 7/1998. (X. 14.) GM rendelet.

12. §
Hatályát veszti
1. a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter által adományozható elismerésekrõl szóló 6/2004. (IV. 14.) GYISM
rendelet 4. § (5) bekezdése, 8. § (2) bekezdése,
2. a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter felügyelete
alatt álló költségvetési szervek közalkalmazottainak va-

2008/71. szám

gyonnyilatkozat tételérõl szóló 4/2004. (III. 31.) GYISM
rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint
3. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról szóló 1/2003. (II. 4.) GYISM rendelet.

13. §
Hatályát veszti
1. a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú
térképellátásról szóló 35/2000. (XII. 20.) HM rendelet módosításáról szóló 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet,
2. a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 74. §
(3) bekezdése, 75. §-a,
3. a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
szóló 25/2007. (VI. 6.) HM–IRM együttes rendelet,
4. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.)
HM rendelet módosításáról szóló 24/2007. (V. 30.) HM
rendelet,
5. a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelölésérõl és a
dohánytermékek forgalmazásáról szóló 14/1999. (X. 27.)
HM rendelet módosításáról szóló 23/2007. (V. 30.) HM
rendelet,
6. a Maléter Pál Emlékérem alapításáról szóló 15/1998.
(X. 6.) HM rendelet módosításáról szóló 22/2007. (V. 30.)
HM rendelet,
7. a honvédségi közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról szóló 21/2007. (V. 30.) HM rendelet,
8. az országgyûlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség mûködésére szolgáló területeire történõ belépésérõl szóló 11/1996. (IX. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 19/2007. (V. 21.) HM rendelet,
9. a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és
baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos
és szerzõdéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról szóló 16/2007. (V. 11.) HM rendelet,
10. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó honvédségi jármûvek közúti közlekedésérõl szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 15/2007. (V. 11.) HM rendelet,
11. az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló
15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról szóló
14/2007. (V. 11.) HM rendelet,
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12. a Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeirõl szóló
24/1997. (XI. 6.) HM rendelet módosításáról szóló
13/2007. (V. 11.) HM rendelet,
13. a honvédségi közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl
szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról szóló
10/2007. (V. 11.) HM rendelet,
14. a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (III. 23.)
HM rendelet,
15. a Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosításáról
szóló 8/2007. (III. 13.) HM rendelet,
16. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 7/2007. (II. 23.) HM rendelet,
17. a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 6/2007. (II. 14.) HM rendelet,
18. a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati
gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és idõszakos mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával,
valamint a gépjármûvek hatósági engedéllyel és jelzéssel
történõ ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló
5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosításáról szóló 5/2007.
(II. 13.) HM rendelet,
19. a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról szóló
4/2007. (II. 13.) HM rendelet,
20. a Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl
szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról szóló
2/2007. (I. 18.) HM rendelet,
21. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 28/2006.
(XII. 19.) HM rendelet,
22. a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról
szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 24/2006. (IX. 7.) HM–IRM együttes rendelet
1–11. §-a, 12. § (2)–(3) bekezdése,
23. a munkaügyi ellenõrzések Magyar Honvédségnél
történõ végrehajtásáról szóló 23/2006. (VIII. 30.) HM rendelet 5. § (3) bekezdése,
24. az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja magyarországi végrehajtási rendjérõl és szabályairól szóló 31/2000. (X. 27.) HM rendelet
módosításáról szóló 20/2006. (VIII. 2.) HM rendelet,
25. a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének rendjérõl szóló
21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról szóló 19/2006. (VII. 24.) HM–EüM együttes rendelet,
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26. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 16/2006. (V. 15.) HM rendelet,
27. a katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002.
(IV. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 15/2006.
(IV. 29.) HM rendelet,
28. a béketámogató mûveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról szóló 14/2006.
(IV. 20.) HM rendelet 18. § (2) bekezdése, 19. §-a,
29. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet, továbbá a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az
azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi
szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004.
(XII. 6.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2006.
(IV. 19.) HM rendelet,
30. az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló
15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról szóló
11/2006. (IV. 10.) HM rendelet,
31. a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 10/2006. (III. 27.) HM rendelet 52. § (1) bekezdés második mondata,
32. a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2006. (III. 23.)
HM rendelet,
33. a honvédségi közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl
szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról szóló
8/2006. (III. 21.) HM rendelet,
34. a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról,
továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség
és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet 50. §-a,
35. a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról
szóló 5/2006. (II. 17.) HM rendelet,
36. az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM
rendelet 85. § (3)–(4) bekezdése,
37. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (I. 30.)
HM rendelet 1–5. §-a, 1–2. számú melléklete,
38. a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól szóló
9/2004. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2006.
(I. 6.) HM rendelet,
39. a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról
szóló 46/2005. (XII. 22.) HM rendelet,
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40. a személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet módosításáról szóló 45/2005.
(XII. 15.) HM rendelet,
41. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet kiegészítésérõl szóló
43/2005. (XII. 6.) HM rendelet,
42. a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet,
43. a Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosításáról
szóló 39/2005. (X. 11.) HM rendelet,
44. a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes,
valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó
szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosításáról szóló 38/2005. (X. 5.) HM rendelet,
45. a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába
történõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM rendelet, továbbá a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 37/2005. (IX. 29.) HM rendelet,
46. a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába
történõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM rendelet, valamint a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 35/2005. (IX. 15.) HM rendelet,
47. a katonai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2004. (VI. 18.) HM rendelet módosításáról szóló 34/2005. (VIII. 24.) HM rendelet,
48. a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 32/2005.
(VIII. 9.) HM rendelet,
49. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 31/2005. (VIII. 5.) HM rendelet,
50. a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába
történõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM rendelet, valamint a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet kiegészítésérõl szóló 30/2005. (VIII. 5.) HM rendelet,
51. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok
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felhasználási szabályairól szóló 29/2005. (VII. 27.) HM
rendelet 47. § (2) bekezdése,
52. a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörrõl
szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rendelet módosításáról szóló
28/2005. (VII. 14.) HM rendelet,
53. a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységérõl szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet módosításáról szóló 27/2005. (VII. 12.) HM rendelet,
54. a szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának,
valamint a katonával szemben elrendelt lakhelyelhagyási
tilalom ellenõrzésének szabályairól szóló 46/2002.
(X. 10.) HM–BM–IM–MeHVM együttes rendelet módosításáról szóló 26/2005. (VII. 11.) HM–BM–IM–MeHVM
együttes rendelet,
55. a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet 37. § (2) bekezdése, 39. §-a,
56. az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl szóló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet 21. §
(4)–(5) bekezdése,
57. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 19/2005. (V. 26.) HM rendelet,
58. a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról
szóló 18/2005. (V. 5.) HM rendelet,
59. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2005.
(IV. 22.) HM rendelet,
60. az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének
képzésérõl szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2005. (IV. 21.) HM rendelet,
61. a katonai középiskolák mûködésének sajátos szabályairól szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együttes rendelet módosításáról szóló 12/2005. (IV. 14.) HM–OM
együttes rendelet,
62. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 11/2005. (IV. 14.) HM rendelet,
63. a Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáival szemben fennálló kártérítési felelõssége egyes szabályairól szóló 18/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 8/2005. (III. 25.) HM rendelet,
64. a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelõség igazolásáról szóló 2/2005. (II. 1.) HM
rendelet 8. § (2) bekezdése, 8. § (3) bekezdés b) pontja,
65. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2005.
(II. 1.) HM rendelet,
66. a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes,
valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó
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szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 16. §
(2)–(4) bekezdése,
67. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 29/2004. (XI. 17.) HM rendelet,
68. a személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet módosításáról szóló 26/2004.
(IX. 27.) HM rendelet,
69. a katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM rendelet módosításáról szóló 24/2004. (IX. 8.) HM
rendelet,
70. a katonák illetményérõl és illetmény jellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 22/2004.
(VIII. 21.) HM rendelet 1–8. §-a, 9. § (4) bekezdése,
1–3. számú melléklete,
71. a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 19/2004. (VIII. 16.) HM rendelet 38. § (1) bekezdés második mondata,
72. a katonai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2004. (VI. 18.) HM rendelet 3. § (2) bekezdése,
73. a Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl szóló
3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról szóló
14/2004. (VI. 14.) HM rendelet 1–8. §-a,
74. a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 10/2004.
(IV. 22.) HM rendelet 2–7. §-a, 8. § (3) bekezdése,
2–3. számú melléklete,
75. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 5/2004. (III. 4.) HM rendelet,
76. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 4/2004. (III. 2.) HM rendelet,
77. a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról szóló
2/2004. (I. 28.) HM rendelet,
78. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 35/2003.
(XII. 31.) HM rendelet,
79. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 34/2003.
(XII. 13.) HM rendelet,
80. a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörökrõl
szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rendelet módosításáról szóló
33/2003. (XII. 9.) HM rendelet,
81. a katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM rendelet módosításáról szóló 32/2003. (X. 16.) HM
rendelet,
82. a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet 31. § (2) bekezdése,
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83. a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentésérõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló
18/2003. (V. 7.) HM rendelet 23. § (2) bekezdése,
84. a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2003. (V. 6.)
HM rendelet 1–6. §-a, 9. §-a, 1–6. számú melléklete,
85. a vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett közalkalmazotti munkakörökrõl szóló 13/2003. (III. 24.) HM rendelet,
86. a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról szóló
12/2003. (III. 13.) HM rendelet,
87. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 7/2003.
(II. 20.) HM rendelet,
88. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének
képzésérõl szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet 15. §
(2)–(4) bekezdése,
89. a hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák,
valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselõk és közalkalmazottak igazolványairól szóló
24/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról szóló
3/2003. (I. 25.) HM rendelet,
90. a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörökrõl
szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rendelet módosításáról szóló
49/2002. (XII. 5.) HM rendelet,
91. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet és a képzési támogatás visszatérítésérõl szóló 6/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet,
92. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
módosításáról szóló 42/2002. (VIII. 12.) HM rendelet,
93. a honvédségi közúti jármûvek üzembentartásáról
szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról szóló
40/2002. (VII. 24.) HM rendelet,
94. az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 39/2002. (VI. 25.) HM rendelet,
95. a honvédségi közúti jármûvekkel kapcsolatos egyes
honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló
36/2002. (V. 16.) HM rendelet,
96. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet 18. § (2), (4)–(6), (8) bekezdése,
97. a hivatásos és szerzõdéses katonák más keresõ foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet 10. §
(2)–(3) bekezdése,
98. a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet 67. § (1)–(6) bekezdése, 68. § (2) bekezdése,
99. a hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák,
valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselõk és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002.
(IV. 10.) HM rendelet 14. §-a, 15. § (2) bekezdése,
100. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM rendelet 12. § (6)–(7) bekezdése,
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101. a kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár
leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002.
(IV. 5.) HM rendelet 14. § (3) bekezdése,
102. a Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáival szemben fennálló kártérítési felelõssége egyes szabályairól szóló 18/2002. (IV. 5.) HM
rendelet 8. § (2) bekezdése,
103. az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja magyarországi végrehajtási rendjérõl és szabályairól szóló 31/2000. (X. 27.) HM rendelet
módosításáról szóló 12/2002. (III. 28.) HM rendelet,
104. a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes
nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet 141. § (2)–(4) bekezdése, 142–143. §-a, 148. §
(2)–(4) bekezdése,
105. a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és
baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos
és szerzõdéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet 23. § (2) bekezdése,
106. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet 7. §-t követõ alcíme, 112. §
(3) bekezdése, XI. Fejezete,
107. az állami repülések céljára szolgáló repülõtér és a
katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeirõl szóló 27/2001.
(XI. 23.) HM rendelet 19. § (2) bekezdése,
108. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyeirõl szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együttes rendelet módosításáról szóló 14/2001.
(V. 30.) HM–EüM együttes rendelet,
109. a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörrõl
szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rendelet módosításáról szóló
6/2000. (II. 29.) HM rendelet,
110. a honvédségi közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról szóló 9/1999. (VII. 16.) HM rendelet,
111. a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörrõl
szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rendelet módosításáról szóló
3/1999. (V. 7.) HM rendelet,
112. az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról
szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet 66. § (2)–(3) bekezdése,
113. a katonai középiskolák mûködésének sajátos szabályairól szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együttes
rendelet módosításáról szóló 20/1998. (XII. 19.) HM–OM
együttes rendelet,
114. az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyeirõl szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együttes rendelet V. Fejezete, 131. § (1) bekezdése,
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115. a katonai középiskolák mûködésének sajátos szabályairól szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együttes
rendelet 10. § (2) bekezdése,
116. a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról szóló
18/1997. (VII. 24.) HM rendelet,
117. a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörökrõl
szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rendelet módosításáról szóló
11/1997. (IV. 15.) HM rendelet,
118. a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról szóló
2/1996. (IV. 12.) HM rendelet,
119. a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról szóló
13/1994. (X. 26.) HM rendelet,
120. a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt
lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.)
HM rendelet 198. §-a,
121. a honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl
szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet 36. § második mondata, valamint
122. a katonák szabadságvesztésének, elõzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 3/1992. (II. 21.) HM–IM együttes rendelet.

14. §
Hatályát veszti
1. a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló 1/2004. (I. 5.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 4/2006. (VI. 8.)
ICSSZEM–EüM együttes rendelet,
2. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai
követelményeirõl, személyi és tárgyi feltételeirõl és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.)
ICSSZEM rendelet 6. §-a, 7. § (2)–(3) bekezdése,
3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló
2/2006. (IV. 14.) ICSSZEM rendelet,
4. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet
módosításáról szóló 9/2005. (XII. 21.) ICSSZEM rendelet,
5. a Turisztikai Célelõirányzat ifjúsági turizmus céljára
fordítandó keretének felhasználási szabályairól szóló
8/2005. (XI. 10.) ICSSZEM–TNM együttes rendelet 5. §
(2) bekezdése,
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6. az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl
szóló 5/2005. (VI. 16.) ICSSZEM rendelet 14. §
(2)–(3) bekezdése,
7. az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM
együttes rendelet módosításáról szóló 4/2005. (V. 13.)
ICSSZEM–BM együttes rendelet, valamint
8. az egyes miniszteri rendeletek szociális szakvizsgáztatással összefüggõ módosításáról szóló 1/2005. (I. 26.)
ICSSZEM rendelet.

15. §
Hatályát veszti
1. a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004.
(VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról szóló 9/2006.
(V. 17.) IHM rendelet,
2. az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáról szóló
8/2006. (V. 17.) IHM rendelet,
3. a távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet módosításáról szóló 7/2006. (V. 17.) IHM rendelet,
4. a rádióamatõr szolgálatról szóló 6/2006. (V. 17.)
IHM rendelet 21. § (3) bekezdése, 9. melléklete,
5. a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (III. 21.) IHM rendelet,
6. a szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez
nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról szóló
1/2006. (II. 28.) IHM rendelet,
7. az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a
postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, mûködtetésérõl, hatáskörérõl, valamint a kijelölt szolgáltatók
bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeirõl szóló
27/2004. (X. 6.) IHM rendelet módosításáról szóló
19/2005. (XII. 27.) IHM rendelet,
8. a rádió és televízió mûsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról szóló
16/2005. (XII. 21.) IHM rendelet,
9. az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelõségét vizsgáló vagy ellenõrzõ, illetõleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló
13/2003. (X. 3.) IHM rendelet és a rádióberendezésekrõl
és az elektronikus hírközlõ végberendezésekrõl, valamint
megfelelõségük kölcsönös elismerésérõl szóló 5/2004.
(IV. 13.) IHM rendelet módosításáról szóló 14/2005.
(X. 31.) IHM rendelet,
10. az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról
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szóló 11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet 6. § (1) bekezdés
második mondata,
11. a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról szóló 10/2005. (VIII. 24.) IHM rendelet,
12. az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végzõ
szervezetekrõl, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet 14. § (2) bekezdése, 15. §-a,
13. a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról
szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról szóló
4/2005. (IV. 4.) IHM rendelet,
14. az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekrõl szóló 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet 45. §
(2) bekezdése,
15. a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet
10–11. §-a,
16. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Iroda közalkalmazottainak jogállását érintõ kérdésekrõl
szóló 33/2004. (XII. 28.) IHM rendelet,
17. a rádió és televízió mûsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról szóló
32/2004. (XII. 26.) IHM rendelet,
18. a piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentõs
piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítása, valamint
a rájuk vonatkozó kötelezettségek elõírása során alkalmazandó alapelvekrõl szóló 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet
módosításáról szóló 31/2004. (XII. 16.) IHM rendelet,
19. a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló
6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet módosításáról szóló
26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet,
20. a frekvenciagazdálkodással összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2004.
(VIII. 19.) IHM rendelet,
21. az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet 2. § (2) bekezdése,
22. az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási
Kasszába fizetendõ hozzájárulás, valamint a teljesíthetõ
támogatás mértékérõl, illetõleg meghatározásuk módjáról
szóló 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet 6. § (2)–(4) bekezdése,
23. az egyetemes és engedélyes postai szolgáltatók
számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint a költségek számításának részletes szabályairól szóló
17/2004. (IV. 28.) IHM rendelet 20. § (2) bekezdése,
21. §-a,
24. a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról
szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet 5. § (2)–(3) bekezdése,
25. a digitális televízió mûsorszolgáltatással összefüggõ mûszaki elõírásokról szóló 11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 5. § (2) bekezdése,
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26. az interfészek bejelentésérõl, mûszaki leírásának
tartalmi követelményeirõl és az azokhoz való hozzáférés
elõírásáról szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 4. §
(2) bekezdése,
27. a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 33. §
(2) bekezdése, 35. §-a,
28. a rádióberendezésekrõl és az elektronikus hírközlõ
végberendezésekrõl, valamint megfelelõségük kölcsönös
elismerésérõl szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 12. §
(3)–(4) bekezdése, 14. §-a,
29. a távbeszélõ-szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ távközlési szolgáltató által nyújtott távbeszélõ-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról szóló
3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról szóló 18/2003. (XII. 27.) IHM rendelet
módosításáról szóló 4/2004. (III. 24.) IHM rendelet,
30. a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyes eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2003.
(XII. 27.) IHM rendelet 4. § (2) bekezdése,
31. az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdésekre és
azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 21. § (2) bekezdése,
32. a rádió és televízió mûsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról szóló
15/2003. (XII. 27.) IHM rendelet,
33. az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelõségét vizsgáló vagy ellenõrzõ, illetõleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló
13/2003. (X. 3.) IHM rendelet 17. § (2) bekezdése,
34. a rádiótávközléssel kapcsolatos egyes rendeletek
módosításáról szóló 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet,
35. a távbeszélõ-szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ távközlési szolgáltató által nyújtott távbeszélõ-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról szóló
3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet, valamint az Egyetemes
Távközlési Támogatási Alapba fizetendõ hozzájárulás és a
teljesíthetõ támogatás mértékérõl, illetõleg meghatározásának módjáról szóló 4/2002. (I. 26.) MeHVM rendelet
módosításáról szóló 10/2003. (VI. 27.) IHM rendelet,
36. az Internet szolgáltatás távbeszélõ hálózaton keresztül történõ elérésének áráról, valamint az Internet szolgáltatás távközlõ hálózaton keresztül történõ nyújtása esetén
a távközlõ szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a
távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak címû
30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet, valamint a hálózati
szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról
szóló 1/2002. (I. 11.) MeHVM rendelet módosításáról
szóló 3/2003. (II. 7.) IHM rendelet,
37. az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rende-

2008/71. szám

let módosításáról szóló 5/2002. (XI. 22.) IHM rendelet, valamint
38. az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 3/2002. (X. 29.) IHM rendelet.

16. §
Hatályát veszti
1. az atomerõmûben, valamint a kutató és oktató atomreaktorban foglalkoztatott munkavállalók szakirányú képzésérõl, továbbképzésérõl és az atomenergia alkalmazásával
összefüggõ tevékenységek folytatására jogosultak körérõl
szóló 49/1998. (VI. 25.) IKIM–MKM együttes rendelet 12. §
(1) bekezdés második mondata, 12. § (2) bekezdése,
2. a kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 8. §
(1) bekezdés második mondata, 8. § (3)–(4) bekezdése,
3. az idegenvezetésrõl szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM
rendelet módosításáról szóló 44/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet,
4. az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 29/1998. (V. 13.) IKIM rendelet,
5. az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet 20. § (2) bekezdése, 19/A. §-t megelõzõ alcíme,
6. a gáznemû vagy folyékony tüzelõanyaggal üzemelõ
melegvízkazánok hatásfok-követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 9. § (2) bekezdése,
7. az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló
3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 5. § (2), (4) bekezdése,
8. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirõl és az azoknak való megfelelõség értékelésérõl
szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 6. § (3) bekezdése,
9. a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM rendelet 10. § (2) bekezdése,
10. az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló 68/1997. (XII. 18.) IKIM rendelet,
11. az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 46/1997. (IX. 5.) IKIM rendelet,
12. az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló 23/1997. (VI. 11.) IKIM rendelet, valamint
13. az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekrõl
szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet 4. § (2) bekezdése.
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17. §

Hatályát veszti
1. a motorhajtó anyagok és egyes kõolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 42/1996. (VII. 16.) IKM rendelet,
2. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról szóló 22/1996. (III. 29.) IKM rendelet,
3. az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet,
4. az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 78/1995.
(XII. 29.) IKM rendelet 10. § (2) bekezdése,
5. az egyes villamossági termékek ellenõrzésérõl és minõsítésérõl szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet módosításáról szóló 48/1995. (X. 6.) IKM rendelet,
6. az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról szóló
44/1995. (IX. 15.) IKM rendelet,
7. a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
2. § (2) bekezdése,
8. az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 14. § (2) bekezdése,
9. a mecseki bányászatban munkát végzõk bányászati
keresetkiegészítésérõl szóló 6/1994. (II. 18.) IKM–PM–
NM együttes rendelet 8. § (1) bekezdés harmadik mondata,
10. a bányászati hûségjutalomról szóló 4/1988. (V. 26.)
IpM rendelet módosításáról szóló 1/1993. (I. 13.) IKM
rendelet,
11. a közvilágításról szóló 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet módosításáról szóló 22/1992. (IX. 3.) IKM rendelet,
12. a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990.
(VIII. 21.) IKM rendelet módosításáról szóló 11/1992.
(III. 4.) IKM rendelet,
13. az egyes ipari és belkereskedelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/1992. (I. 28.) IKM rendelet,
14. az utazásszervezõi szakmai minõsítõ vizsgáról
szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint
15. a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990.
(VIII. 21.) IKM rendelet 8. § (2) bekezdése.

18. §
Hatályát veszti
1. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló 26/2006.
(V. 18.) IM rendelet 1–4. §-a, 6–8. §-a, 9. § (4) bekezdése,
2. az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus
úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más cég-
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ügyekben címû 25/2006. (V. 18.) IM rendelet 10. § (3) bekezdése,
3. az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet 13. § (3) bekezdése,
4. a Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 11. § (3) bekezdése,
5. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 21. §-a,
6. a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat pályázati úton
történõ felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004.
(V. 7.) IM rendelet módosításáról szóló 20/2006. (IV. 24.)
IM rendelet,
7. az igazságügyi szakértõi igazolványról szóló
19/2006. (IV. 24.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése,
8. az egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2006. (III. 28.) IM rendelet,
9. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2006. (III. 27.) IM rendelet,
10. az Igazságügyi Hivatal tevékenységével kapcsolatos egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról
szóló 12/2006. (III. 23.) IM rendelet,
11. a közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk
székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2006. (III. 7.) IM rendelet,
12. a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel
összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet módosításáról
szóló 7/2006. (II. 8.) IM rendelet,
13. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú
tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról szóló 6/2006. (II. 7.) IM rendelet,
14. a fogva tartottak foglalkoztatására jóváhagyott
költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl szóló
2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet módosításáról
szóló 5/2006. (II. 3.) IM–PM együttes rendelet,
15. a közvetítõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM
rendelet 7. § (2) bekezdése, 8. §-a,
16. az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
27. §-a, 3., 4. melléklete,
17. a büntetés-végrehajtási szervezet öltözködési szabályzatának kiadásáról szóló 26/2005. (XII. 19.) IM rendelet 3. § második mondata,
18. a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról szóló 25/2005. (XI. 24.) IM rendelet,
19. a Büntetés-végrehajtás Központi Ellátó Intézménye
megszüntetésérõl szóló 24/2005. (XI. 24.) IM rendelet,
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20. az egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet 1–3. §-a, 4. §
(2)–(3) bekezdése,
21. a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2005.
(XI. 8.) IM rendelet 21–27. §-a, 30. §-a, 1–2. melléklete,
„A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 10/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása”
alcíme, 21. §-t megelõzõ alcíme, 24. §-t megelõzõ alcíme,
22. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet kiegészítésérõl szóló 21/2005.
(X. 28.) IM rendelet 1. §-a, 2. §-a,
23. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló 9/2004. (III. 30.) IM rendelet módosításáról szóló 20/2005. (IX. 15.) IM rendelet,
24. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjérõl szóló
16/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról szóló
19/2005. (IX. 15.) IM rendelet,
25. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak
megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.)
IM rendelet módosításáról szóló 18/2005. (IX. 15.) IM
rendelet,
26. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 14/1997.
(IV. 22.) IM rendelet módosításáról szóló 17/2005.
(IX. 15.) IM rendelet,
27. a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetésérõl
szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet módosításáról szóló
16/2005. (IX. 1.) IM rendelet 1–3. §-a, 4. § (4) bekezdése,
28. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2005.
(VI. 17.) IM–BM–PM együttes rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §
(2)–(3) bekezdése,
29. a pártfogó felügyelõi tevékenységgel kapcsolatos
egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról
szóló 10/2005. (VI. 16.) IM rendelet 1. §-a, 3–4. §-a,
6–12. §-a, 13. § (2)–(3) bekezdése,
30. az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együttes rendelet módosításáról szóló
8/2005. (III. 24.) IM–BM együttes rendelet,
31. az egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2005.
(III. 24.) IM rendelet,
32. a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel
összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet módosításáról
szóló 1/2005. (II. 1.) IM rendelet,
33. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló 41/2004.
(XII. 21.) IM rendelet,
34. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény végre-
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hajtásáról rendelkezõ igazságügyminiszteri rendeletek,
valamint a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény
végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet,
35. a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység
feltételét képezõ felelõsségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM–PM együttes rendelet
módosításáról szóló 37/2004. (XI. 25.) IM–PM együttes
rendelet,
36. a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli
szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet, valamint
az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól
szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosításáról szóló
35/2004. (XI. 22.) IM rendelet,
37. az elektronikus dokumentumok közjegyzõi archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló
34/2004. (XI. 19.) IM rendelet 10. § (2) bekezdése,
38. a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység
feltételét képezõ közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról szóló 29/2004. (IX. 8.)
IM rendelet módosításáról szóló 33/2004. (XI. 10.) IM
rendelet,
39. a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2004.
(VIII. 26.) IM rendelet 1–4. §-a, 6. §-a, 7. § (2)–(3) bekezdése, 7. § (4) bekezdés második mondata, melléklete,
40. a közjegyzõkre vonatkozó egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2004. (VII. 26.) IM
rendelet 1–2. §-a, 3. § (2) bekezdés második mondata,
41. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése,
42. a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi
ügyvivõi költségekrõl és a pártfogó szabadalmi ügyvivõ
részére megállapítható díjról és költségtérítésrõl szóló
24/2004. (VI. 30.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése,
43. a közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet,
44. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet, valamint a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és
képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosításáról
szóló 22/2004. (V. 18.) IM rendelet 1–17. §-a, 18. §
(2)–(3) bekezdése, melléklete,
45. a lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.)
IM–BM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
20/2004. (V. 7.) IM–BM–PM együttes rendelet,
46. a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki
szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet 7. §
(2) bekezdése,
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47. a jogszabályszerkesztésrõl szóló 12/1987. (XII. 29.)
IM rendelet módosításáról szóló 17/2004. (IV. 27.) IM
rendelet,
48. a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004.
(IV. 27.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése,
49. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól,
szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997.
(III. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 14/2004.
(IV. 24.) IM rendelet,
50. az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat egységes iratkezelésérõl szóló 18/2003.
(VI. 24.) IM rendelet módosításáról szóló 12/2004.
(III. 30.) IM rendelet,
51. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló 9/2004. (III. 30.) IM rendelet 4. § második
mondata,
52. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú
tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról szóló 8/2004. (III. 30.) IM rendelet,
53. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 14/1997.
(IV. 22.) IM rendelet módosításáról szóló 7/2004. (III. 30.)
IM rendelet,
54. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú
tagjainak elismerési rendjérõl szóló 10/1997. (III. 26.) IM
rendelet módosításáról szóló 6/2004. (III. 30.) IM rendelet,
55. a bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl
szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2004. (II. 27.) IM rendelet 1–3. §-a, 4. §
(2)–(3) bekezdése, melléklete,
56. a fogva tartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl szóló 2/1996.
(III. 13.) IM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
3/2004. (II. 17.) IM–PM együttes rendelet,
57. a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdéshez csatolt
Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetésérõl szóló
34/2002. (XII. 25.) IM rendelet módosításáról szóló 2/2004.
(I. 28.) IM rendelet 1–4. §-a, 4. §-t megelõzõ alcíme,
58. a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.) IM
rendelet módosításáról szóló 44/2003. (XII. 27.)
IM–BM–PM együttes rendelet,
59. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló 43/2003.
(XII. 20.) IM rendelet 1–3. §-a, 4. § (3) bekezdése, 5. §
(4)–(5) bekezdése,
60. a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrõl szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet módosításáról szóló 41/2003. (XII. 19.) IM rendelet 1. §-a,
61. az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményei-
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rõl, munkaköri elnevezéseirõl és ügyviteli vizsgájáról
szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosításáról szóló
40/2003. (XII. 19.) IM rendelet,
62. a közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.)
IM rendelet módosításáról szóló 39/2003. (XII. 19.) IM
rendelet,
63. a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet feladatairól, mûködésérõl
szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 44. § (2) bekezdése,
64. az igazságügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 10/2000. (IV. 28.) IM rendelet módosításáról szóló 35/2003. (IX. 11.) IM rendelet,
65. az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó
szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997.
(X. 17.) IM rendelet módosításáról szóló 33/2003.
(IX. 11.) IM rendelet,
66. a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrõl szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése,
67. a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.)
IM rendelet és a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosításáról szóló 31/2003. (VII. 18.) IM rendelet,
68. a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével
kapcsolatos közegészségügyi követelményekrõl, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködés rendjérõl szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM
együttes rendelet 14. §-a, 15. § (2) bekezdése,
69. a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okiratának módosításáról szóló 28/2003. (VII. 4.)
IM rendelet,
70. a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.)
IM rendelet 54. § (2)–(4) bekezdése,
71. a fogva tartottak egészségügyi ellátásáról szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról szóló 25/2003.
(VII. 1.) IM rendelet,
72. a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosításáról szóló
23/2003. (VI. 26.) IM rendelet,
73. a bûnügyi költségek elõlegezésérõl szóló 21/2003.
(VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet 7. § (2) bekezdése,
74. az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkaköreirõl, valamint a vagyonnyilatkozat átadásáról,
kezelésrõl és az abban foglalt adatok védelmérõl szóló
20/2003. (VI. 24.) IM rendelet,
75. a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl,
valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri
rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet VII. Fejezete, melléklete,
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76. a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó
hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet 29. § (2) bekezdése,
77. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak
megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.)
IM rendelet módosításáról szóló 15/2003. (VI. 20.) IM
rendelet,
78. a bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésérõl szóló
14/2003. (VI. 19.) IM rendelet 10. § (2) bekezdése,
79. a lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.)
IM–BM–PM együttes rendelet 99. § (2) bekezdése,
80. a büntetõeljárás során keletkezett iratokból másolat
adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet 7. § (2) bekezdése,
81. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 7/2003. (IV. 11.) IM rendelet,
82. a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. október
25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejû rendelettel
kihirdetett szerzõdés végrehajtásáról szóló 7/1988.
(VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló 5/2003. (IV. 3.)
IM rendelet,
83. a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet és egyes jogszabályok módosításáról szóló 4/2003.
(III. 21.) IM rendelet,
84. az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a
bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetõleg személyazonossága megállapításának és
körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló
1/2003. (III. 7.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése,
85. a fogva tartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl szóló 2/1996.
(III. 13.) IM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
35/2002. (XII. 30.) IM–PM együttes rendelet,
86. az egyes, díjazásról szóló igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2002. (XII. 23.) IM rendelet 1–2. §-a, 4. §-a,
87. az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó
költségvetési szerv középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet,
88. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetmény jellegû juttatásainak
megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.)
IM rendelet módosításáról szóló 31/2002. (XII. 20.) IM
rendelet,
89. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 14/1997.
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(IV. 22.) IM rendelet módosításáról szóló 30/2002.
(XII. 20.) IM rendelet,
90. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak elismerési rendjérõl szóló 10/1997. (III. 26.)
IM rendelet módosításáról szóló 28/2002. (XII. 20.) IM
rendelet,
91. a büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló 8/1997. (III. 26.)
IM rendelet módosításáról szóló 27/2002. (XII. 20.) IM
rendelet,
92. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekrõl szóló
7/1997. (III. 26.) IM rendelet módosításáról szóló
26/2002. (XII. 20.) IM rendelet,
93. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól,
szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997.
(III. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 25/2002.
(XII. 20.) IM rendelet,
94. a büntetés-végrehajtás közúti jármûvei forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 24/2002. (XII. 13.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése, 7. §-a,
95. a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes
alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet
20. § (3) bekezdése,
96. az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 19/2002. (XII. 12.) IM rendelet,
97. a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2002. (XI. 30.) IM rendelet
1–17. §-a, 22–46. §-a, 48–50. §-a, 52–66. §-a, 67. § (4) bekezdése, 68. §-a, 68. §-t megelõzõ alcíme,
98. az állam tulajdonában és a büntetés-végrehajtási
szervek kezelésében lévõ lakások, valamint a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésérõl szóló
22/1995. (XII. 29.) IM rendelet módosításáról szóló
17/2002. (X. 17.) IM rendelet,
99. a büntetés-végrehajtási szervezetek rendelkezése
alatt álló lakások bérletérõl szóló 17/1994. (IX. 29.) IM
rendelet módosításáról szóló 16/2002. (X. 17.) IM rendelet,
100. a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartása ügyviteli szabályainak módosításáról szóló
15/2002. (VIII. 30.) IM rendelet,
101. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet 88. § (2) bekezdése,
102. a gondnokoltak számítógépen vezetett országos
névjegyzékérõl és a névjegyzék adataiból történõ felvilágosítás adásról, valamint annak költségtérítésérõl szóló
13/2002. (VII. 24.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése,
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103. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történõ végrehajtásáról szóló 7/1993. (III. 9.) IM rendelet
módosításáról szóló 10/2002. (IV. 9.) IM rendelet,
104. a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 158. § (2)–(3) bekezdése,
105. a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.)
IM rendelet 7. § (2) bekezdése,
106. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 6/2002. (III. 30.)
IM rendelet 2–4. §-a, 5. § (2) bekezdése, I–II. számú melléklete,
107. a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet módosításáról szóló 5/2002. (III. 29.) IM–EüM
együttes rendelet 1–8. §-a, 9. § (2) bekezdése,
108. a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) alapításáról és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapító
okiratának módosításáról szóló 3/2002. (III. 26.) IM rendelet 2. §-a, 4. §-a, 2. számú melléklete,
109. a büntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról szóló 2/2002. (II. 7.) IM rendelet 23. §
(2) bekezdése,
110. a bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 58. § (2), (5)–(6) bekezdése,
111. a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartása ügyviteli szabályainak módosításáról szóló
24/2001. (XII. 26.) IM rendelet,
112. a hirdetményi kézbesítés országos számítógépes
nyilvántartásában szereplõ adatokról történõ felvilágosítás
költségtérítésérõl szóló 23/2001. (XII. 15.) IM rendelet
5. § (2) bekezdése,
113. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történõ végrehajtásáról szóló 7/1993. (III. 9.) IM rendelet
módosításáról szóló 21/2001. (XII. 12.) IM rendelet,
114. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló 20/2001.
(XII. 10.) IM rendelet 1–12. §-a, 13. § (3) bekezdése,
115. a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes
alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 6. §
(2)–(3) bekezdése,
116. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 17/2001. (XI. 23.) IM rendelet,
117. a bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001.
(X. 26.) IM rendelet IV. Fejezete, 71. § (2) bekezdése,
72. § (3) bekezdése, 73. §-a,
118. a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet 8. §
(2)–(3) bekezdése,
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119. a közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.)
IM rendelet módosításáról szóló 9/2001. (VI. 8.) IM rendelet,
120. a fogva tartottak foglalkoztatására jóváhagyott
költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl szóló
2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet módosításáról
szóló 3/2001. (II. 23.) IM–PM együttes rendelet,
121. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjérõl szóló
16/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról szóló
16/2000. (X. 13.) IM rendelet,
122. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 14/2000. (VIII. 29.) IM rendelet,
123. a Börtönlelkészi Szolgálatról szóló 13/2000.
(VII. 14.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése,
124. a büntetés-végrehajtási szervezetek rendelkezése
alatt álló lakások bérletérõl szóló 17/1994. (IX. 29.) IM
rendelet módosításáról szóló 11/2000. (VI. 28.) IM rendelet,
125. az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együttes rendelet 49. § (1) bekezdése,
49. § (2) bekezdés második mondata,
126. a szabadságvesztés kezdõ és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet módosításáról szóló 6/2000. (III. 22.) IM rendelet,
127. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 5/2000. (II. 29.)
IM rendelet 2–3. §-a, 4. § (2)–(3) bekezdése,
128. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekrõl szóló
7/1997. (III. 26.) IM rendelet módosításáról szóló
19/1999. (XII. 17.) IM rendelet,
129. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól,
szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997.
(III. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 18/1999.
(XII. 17.) IM rendelet,
130. a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosításáról szóló 16/1999. (XI. 10.) IM rendelet,
131. a bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.)
IM rendelet 14. § (3) bekezdése, 14. §-t követõ alcíme,
16. §-t megelõzõ alcíme, 16. §-a, 17. §-a,
132. a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésérõl
szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése,
133. a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet,
134. a büntetés-végrehajtási szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 5/1999.
(V. 31.) IM rendelet 3. §-a,
135. az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél
címû 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 19. § (2) bekezdése,
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136. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló 20/1998.
(XII. 21.) IM rendelet 1–11. §-a, 12. § (3) bekezdése,
137. a tanúk díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet
módosításáról szóló 19/1998. (XII. 21.) IM rendelet,
138. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címû 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosításáról
szóló 16/1998. (X. 30.) IM rendelet 1. §-a,
139. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 13/1998.
(VI. 10.) IM rendelet 1–2. §-a, 4. §-a, 5. § (2) bekezdése,
140. a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet 46. § (3) bekezdése,
141. az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 2/1998. (I. 30.) IM rendelet,
142. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címû 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosításáról
szóló 1/1998. (I. 16.) IM rendelet 1–2. §-a,
143. a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a
családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekrõl szóló
4/1987. (VI. 14.) IM rendelet módosításáról szóló
29/1997. (XII. 12.) IM rendelet 1–5. §-a, 6. § (2) bekezdése,
144. az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997.
(X. 17.) IM rendelet 5. § (4) bekezdés a) pont ac)–ae) alpontja,
145. a tanúk díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet
módosításáról szóló 25/1997. (IX. 30.) IM rendelet,
146. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 24/1997. (IX. 30.) IM rendelet,
147. a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Kecskemét) alapításáról szóló 22/1997.
(VII. 15.) IM rendelet 3. §-a,
148. a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet,
149. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997.
(IV. 22.) IM rendelet 33. § (2) bekezdése,
150. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 14/1997.
(IV. 22.) IM rendelet 49. § (2) bekezdése,
151. a büntetés-végrehajtási szervezet szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló
9/1997. (III. 26.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése,
152. a büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló 8/1997. (III. 26.)
IM rendelet 6. § (2) bekezdése,
153. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történõ végrehajtása tárgyában kiadott 7/1993. (III. 9.) IM
rendelet módosításáról szóló 3/1997. (I. 28.) IM rendelet,
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154. a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás
szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 18. §-a,
21. § (2) bekezdése,
155. a közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.)
IM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 13.) IM
rendelet,
156. a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelõsségérõl szóló 11/1996. (X. 15.) IM
rendelet 37. § (2) bekezdése,
157. a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 264. § (2) bekezdése, 265. §-a,
158. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.
(VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986.
(VI. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 3/1996. (IV. 3.)
IM rendelet,
159. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 21/1995. (XII. 29.) IM rendelet,
160. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címû 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosításáról
szóló 17/1995. (VII. 25.) IM rendelet 1–14. §-a, 15. §
(2) bekezdése,
161. a költségmentesség engedélyezésének alapjául
szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.)
IM rendelet módosításáról szóló 16/1995. (VII. 25.) IM
rendelet 1–3. §-a, 5. §-a, 6. § (2) bekezdése, 1–5. számú
melléklete,
162. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény módosításáról rendelkezõ 1995. évi
XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 12/1995. (VI. 22.)
IM rendelet 6. § (2) bekezdése,
163. az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 11/1995. (V. 27.) IM rendelet,
164. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 10/1995.
(III. 28.) IM rendelet 1–3. §-a, 5. § (2)–(3), (6)–(7) bekezdése, III–IV. számú melléklete,
165. a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM
rendelet módosításáról szóló 8/1995. (III. 8.) IM rendelet,
166. a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl
szóló 21/1994. (XII. 30.) IM rendelet 14. § második mondata,
167. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 19/1994. (XII. 15.) IM rendelet,
168. a büntetés-végrehajtási szervezetek rendelkezése
alatt álló lakások bérletérõl szóló 17/1994. (IX. 29.) IM
rendelet 20. § (2) bekezdése,
169. a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási
költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet 17. §
(2) bekezdése, 18. §-a,
170. az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2/1988. (V. 19.)
IM rendelet módosításáról szóló 3/1994. (II. 27.) IM rendelet,
171. a Tauffer Emil-díj alapításáról szóló 14/1993.
(IX. 21.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése,
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172. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történõ végrehajtásáról szóló 7/1993. (III. 9.) IM rendelet
15. § (2) bekezdése,
173. az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 5/1993. (II. 23.) IM rendelet,
174. az egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 3/1992. (II. 3.) IM rendelet,
175. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 2/1992. (I. 23.)
IM rendelet,
176. a közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk
székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. §
(2) bekezdése,
177. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 17. § (2)–(4) bekezdése,
178. az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2/1988. (V. 19.)
IM rendelet módosításáról szóló 16/1990. (IX. 25.) IM
rendelet,
179. az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2/1988. (V. 19.)
IM rendelet módosításáról szóló 7/1990. (IV. 17.) IM rendelet,
180. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 2/1990. (I. 11.)
IM rendelet,
181. a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló
7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés második
mondata,
182. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címû 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 17. § (2) bekezdése, 18. §-a,
183. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet 16. § (2) bekezdése,
184. a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 1966. évi 8. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet 10. § harmadik mondata,
185. a csekkjogi szabályok szövegének közzétételérõl
szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet 65. § (2) bekezdése,
186. a váltójogi szabályok szövegének közzétételérõl
szóló 1/1965. (I. 24.) IM rendelet 87. § (2) bekezdése, valamint
187. a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM
rendelet 93. § (1) bekezdés második mondata.

19. §
Hatályát veszti a bányászati hûségjutalomról szóló
4/1988. (V. 26.) IpM rendelet 8. § (1) bekezdés második
mondata, 8. § (2) bekezdése.

4373
20. §

Hatályát veszti
1. a Rendõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és
illetékességérõl szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 8. §
(3) bekezdése,
2. a Rendõrség és a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai szolgálati és kiegészítõ igazolványainak rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló 69/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése,
3. a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron
történõ átléptetésérõl, a nemzetközi forgalom számára
ideiglenesen megnyitott repülõtéren közlekedõ légi jármûvek határforgalmi ellenõrzésérõl, valamint a menet közbeni ellenõrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról
szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése,
4. az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 65/2007.
(XII. 23.) IRM rendelet 12. § (1) bekezdés második mondata, melléklete,
5. az ügyészség és a Rendõrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttmûködésérõl és az ennek során felmerült költségekrõl szóló 60/2007. (XII. 23.) IRM
rendelet 5. § második mondata,
6. a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésérõl szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosításáról szóló
43/2007. (VIII. 31.) IRM rendelet,
7. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet,
8. a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl szóló 2/1996.
(III. 13.) IM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
37/2007. (VII. 18.) IRM–PM együttes rendelet,
9. az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet
32–33. §-a,
10. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeirõl szóló
49/2001. (XII. 29.) BM–KüM együttes rendelet módosításáról szóló 30/2007. (VI. 12.) IRM–MeHVM együttes rendelet,
11. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások
díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 9. § (4) bekezdése, 10. §-a,
12. a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló
26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 12. § (2) bekezdése,
13. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
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végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 26. §
(2)–(5) bekezdése, 27–30. §-a,
14. a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 24/2007.
(V. 24.) IRM rendelet,
15. a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról szóló 23/2007. (V. 24.) IRM rendelet,
16. a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Igal) megszüntetésérõl szóló 22/2007.
(V. 24.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése,
17. a pártfogó felügyelõi tevékenységgel kapcsolatos
rendõri feladatok végrehajtásáról szóló 21/2007. (V. 23.)
IRM rendelet 7. § (2) bekezdése,
18. a költségmentesség engedélyezésének alapjául
szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.)
IM rendelet módosításáról szóló 20/2007. (IV. 20.) IRM
rendelet,
19. az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseirõl szóló 18/2007. (III. 19.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése,
20. a rendõrség és a határõrség áldozatsegítõ feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet 4. § második
mondata,
21. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007.
(III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet 5. § (3) bekezdése,
22. az egyes igazgatási hatósági eljárások díjairól, valamint az adatszolgáltatásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról rendelkezõ egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet,
23. a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel
összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet módosításáról
szóló 14/2007. (III. 13.) IRM rendelet,
24. a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 15. § (2)–(3) bekezdése,
25. a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2007.
(III. 7.) IRM rendelet,
26. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról szóló 10/2007. (III. 6.) IRM rendelet,
27. az egyes miniszteri rendeleteknek a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala megjelölésére
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vonatkozó módosításáról szóló 8/2007. (III. 6.) IRM rendelet,
28. a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenõrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet
37. § (2) bekezdése,
29. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a
bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések
mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet módosításáról
szóló 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet,
30. a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységgel összefüggésben egyes igazságügy-miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 1/2007. (I. 25.) IRM rendelet,
31. az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együttes rendelet módosításáról szóló
35/2006. (XII. 26.) IRM rendelet,
32. a Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszüntetésérõl és az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító
szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002.
(XII. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 34/2006.
(XII. 26.) IRM rendelet,
33. a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló
21/1994. (XII. 30.) IM rendelet módosításáról szóló
33/2006. (XII. 26.) IRM rendelet,
34. a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet
módosításáról szóló 32/2006. (XII. 26.) IRM rendelet,
35. az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról
szóló 31/2006. (XII. 21.) IRM rendelet,
36. az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá
tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság hivatásos állományú tagjainak
nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjérõl szóló
28/2006. (XI. 9.) IRM–ÖTM együttes rendelet 20. §
(3) bekezdése,
37. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
módosításáról szóló 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelet,
38. a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs) alapításáról szóló 22/2006. (IX. 25.) IRM
rendelet 3. §-a,
39. a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 21/2006.
(IX. 11.) IRM rendelet,
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40. a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat pályázati úton
történõ felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004.
(V. 7.) IM rendelet módosításáról szóló 19/2006.
(VIII. 22.) IRM rendelet,
41. a bûnügyi nyilvántartást kezelõ szervrõl, az adatközlés és az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló
18/2006. (VIII. 18.) IRM rendelet,
42. a büntetõeljárás során keletkezett iratokból másolat
adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 16/2006. (VIII. 14.) IRM–PM
együttes rendelet
43. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a
büntetõeljárásban címû 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM
együttes rendelet módosításáról szóló 15/2006. (VIII. 14.)
IRM–PM együttes rendelet,
44. a Határõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és
illetékességérõl szóló 1/2004. (I. 9.) BM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 14/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet,
45. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM
együttes rendelet módosításáról szóló 13/2006. (VIII. 3.)
IRM rendelet,
46. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosításáról
szóló 12/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet,
47. a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosításáról szóló
11/2006. (VII. 25.) IRM rendelet,
48. a bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésérõl szóló
14/2003. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról szóló
9/2006. (VII. 25.) IRM rendelet,
49. a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról szóló 8/2006.
(VII. 25.) IRM rendelet,
50. az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a
bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetõleg személyazonossága megállapításának és
körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló
1/2003. (III. 7.) IM rendelet módosításáról szóló 7/2006.
(VII. 25.) IRM rendelet,
51. a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi
Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet feladatairól, mûködésérõl szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosításáról
szóló 6/2006. (VII. 25.) IRM rendelet,
52. a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.)
IM rendelet módosításáról szóló 5/2006. (VII. 24.) IRM
rendelet,
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53. a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.) IM
rendelet módosításáról szóló 4/2006. (VII. 24.) IRM–PM
együttes rendelet,
54. a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó
hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet módosításáról
szóló 3/2006. (VII. 14.) IRM rendelet,
55. a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét) alapításáról szóló 22/1997. (VII. 15.)
IM rendelet, valamint a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét) Alapító Okiratának
módosításáról szóló 2/2006. (VI. 27.) IRM rendelet, valamint
56. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl, valamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM
rendelet 15. § (3)–(8) bekezdése, 1–3. számú melléklete.

21. §
Hatályát veszti
1. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelet módosításáról szóló 6/2002. (V. 8.) ISM rendelet,
2. a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról szóló 7/2001. (X. 4.) ISM rendelet 3. §-a, valamint
3. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.)
ISM rendelet módosításáról szóló 4/2001. (V. 14.) ISM
rendelet.

22. §
Hatályát veszti
1. az egyes hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2000. (IV. 19.) KHVM rendelet,
2. a résidõkiosztás egységes szabályairól a koordinált
repülõtereken címû 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet
1. §-t követõ alcíme, 5. §-t követõ „A repülõtér kapacitása”, „A koordinátor tájékoztatása”, „A résidõkiosztás folyamata” alcíme, 2. számú melléklete,
3. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet módosításáról szóló 3/2000.
(II. 8.) KHVM rendelet,
4. a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 18.) KHVM rendelet,
5. a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mûszaki szabályairól szóló 18/1997.
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(X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról
szóló 48/1999. (XII. 29.) KHVM–KöM együttes rendelet,
6. az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
44/1999. (XII. 26.) KHVM–KöM–PM együttes rendelet,
7. a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM rendelet 11. § (2)–(3) bekezdése,
8. a távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 26. §
(2)–(4), (6) bekezdése,
9. a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 28/1999. (IX. 24.)
KHVM rendelet,
10. az állam kizárólagos tulajdonában lévõ vizek és vízilétesítmények jegyzékének közzétételérõl szóló
22/1996. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról szóló
25/1999. (VIII. 26.) KHVM rendelet,
11. az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/1999. (V. 21.)
KHVM rendelet,
12. a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 5/1999. (II. 12.)
KHVM rendelet,
13. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 8. §
(3) bekezdése,
14. az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet 8. § (3), (5)–(6) bekezdése,
15. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
módosításáról szóló 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelet,
16. a televízió mûsorszórás adási rendszerének és többhang-átviteli eljárásának megválasztásáról szóló 43/1998.
(XII. 23.) KHVM rendelet 4. § (3) bekezdése,
17. a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti
közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 5. § (2) bekezdése,
18. a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási
nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet
17. § (3) bekezdése,
19. a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységérõl szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 6. § (2) bekezdése,
20. a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló
6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet és egyéb hírközlést érintõ jogszabályok módosításáról szóló 13/1998. (V. 27.)
KHVM rendelet,
21. a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról szóló 5/1998.
(III. 11.) KHVM rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése,
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22. a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet módosításáról szóló
4/1998. (III. 4.) KHVM rendelet,
23. az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet 4. § (2) bekezdése,
24. a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló
védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mûszaki szabályairól szóló 18/1997.
(X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 14. § (3)–(4) bekezdése,
25. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet
11. § (2) bekezdése,
26. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérõl
szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 5. § (3) bekezdése,
27. az árvíz- és a belvízvédekezésrõl szóló 10/1997.
(VII. 17.) KHVM rendelet 25. § (2) bekezdése,
28. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhetõ mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/1996. (V. 17.)
KHVM rendelet kiegészítésérõl szóló 9/1997. (VI. 27.)
KHVM rendelet,
29. a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló
6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet 22. § (2) bekezdése,
30. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet kiegészítésérõl szóló 3/1997.
(III. 7.) KHVM rendelet,
31. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 24/1992.
(XII. 2.) KHVM rendelet módosításáról szóló 1/1997.
(I. 30.) KHVM rendelet,
32. az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/1996. (VII. 16.)
KHVM rendelet,
33. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet 12. § (2) bekezdése,
34. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet kiegészítésérõl szóló 16/1996.
(V. 17.) KHVM rendelet,
35. a közútkezelõi rendszer átalakításával kapcsolatos
jogutódlásokról szóló 15/1996. (V. 7.) KHVM rendelet
7. § (2) bekezdése,
36. a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 24/1992.
(XII. 2.) KHVM rendelet módosításáról szóló 5/1995.
(IV. 5.) KHVM rendelet,
37. a mûsorszórás és mûsorszétosztás céljára szolgáló
televíziós mûsorkészítés színes kódolási szabványának
megválasztásáról szóló 29/1994. (XI. 23.) KHVM rendelet
3. § (2), (4) bekezdése,
38. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
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módosításáról és kiegészítésérõl szóló 26/1994. (IX. 23.)
KHVM rendelet,
39. a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeirõl szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet módosításáról szóló 25/1994. (VI. 29.) KHVM rendelet,
40. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
9/1993. (III. 31.) KHVM rendelet, valamint
41. a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeirõl szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 7. §
(2)–(4) bekezdése.

23. §
Hatályát veszti
1. a sikló, a függõpálya, a sífelvonó és a mozgólépcsõ
(mozgójárda) kezelõjének képzésérõl és vizsgáztatásáról
szóló 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet 15. § (2) bekezdése,
valamint
2. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 15. §
(2) bekezdése, 16. § (1)–(10), (13) bekezdése, 17. §-a.

24. §
Hatályát veszti a könyvtári állomány ellenõrzésérõl (leltározásáról) és az állományból történõ törlésrõl szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM
együttes rendelet 1. § (2) bekezdése.

25. §
Hatályát veszti
1. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
15/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet,
2. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet 119. § (2) bekezdése, valamint
3. a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 30. § (6) bekezdése.

26. §
Hatályát veszti
1. a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.)
KöM rendelet módosításáról szóló 10/2002. (III. 26.) KöM
rendelet,
2. a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együttes rendelet
10. § (4) bekezdése,
3. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
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LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 6/2002. (III. 1.) KöM
rendelet,
4. az Õrségi Nemzeti Park létesítésérõl szóló 4/2002.
(II. 27.) KöM rendelet 4. §-a, 4. számú melléklete,
5. a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl,
mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirõl szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja, 6. § (7) bekezdés b) pontja, 6. § (9)–(13) bekezdése, 7. § (11) bekezdése,
10. § (7) bekezdése, 17. § (3) bekezdése, 18. §-a,
6. az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl szóló
29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet 4. §
(2) bekezdése,
7. az egyes munkaköri megnevezésekrõl szóló
11/2001. (V. 2.) KöM rendelet módosításáról szóló
26/2001. (XII. 18.) KöM rendelet,
8. a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 25/2001. (XII. 7.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelet,
9. a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 21/2001.
(IX. 28.) KöM rendelet 1. §-a,
10. a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl
szóló 18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet 3. §-a,
11. a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM rendelet 21. § (2) bekezdése,
12. az atomenergia alkalmazása során a levegõbe és
vízbe történõ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenõrzésérõl szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 14. §
(3)–(4) bekezdése,
13. a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet
8/A. §-t megelõzõ alcíme, 8/A–8/E. §-a,
14. a vegyi anyagok kockázatának becslésérõl és a
kockázat csökkentésérõl szóló 12/2001. (V. 4.)
KöM–EüM együttes rendelet 3. §-t követõ alcíme,
15. az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 10. § (2)–(5) bekezdése,
16. az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik
kezelésének részletes szabályairól szóló 9/2001. (IV. 9.)
KöM rendelet 10. § (2) bekezdése,
17. az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló
3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet 14. § (2)–(4) bekezdése, 15–16. §-a,
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18. a polgári természetõrökrõl szóló 33/1997. (XI. 20.)
KTM rendelet módosításáról szóló 23/2000. (XII. 14.)
KöM rendelet,
19. a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirõl szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
módosításáról szóló 8/2000. (V. 18.) KöM rendelet,
20. a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet
8. § (2) bekezdése,
21. a szakmai vizsgák szervezésére jogosult intézményekrõl szóló 5/1998. (II. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 5/2000. (III. 24.) KöM rendelet,
22. az egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok
kötelezõvé nyilvánításáról szóló 12/1999. (XII. 25.) KöM
rendelet 3. § (2) bekezdése,
23. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 6/1999. (VII. 21.) KöM
rendelet,
24. a Fertõ-Hanság Nemzeti Park bõvítésérõl szóló
1/1999. (I. 18.) KöM rendelet 4. §-a, 2–5. számú melléklete,
25. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítésérõl szóló
34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló
1/1998. (VIII. 15.) KöM rendelet,
26. a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület,
az Erdõbényei fás legelõ Természetvédelmi Terület létesítésérõl, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl
és az Õrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról szóló 8/1990. (VII. 17.) KöM
rendelet 4. §-a, valamint
27. az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká
nyilvánításáról szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezés módosításáról szóló 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelet.

27. §
Hatályát veszti
1. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 24/2002. (V. 18.) KöViM rendelet,
2. az országos közutak kezelésének szabályozásáról
szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról
szóló 23/2002. (IV. 29.) KöViM rendelet,
3. a víziközmûvek üzemeltetésérõl szóló 21/2002.
(IV. 25.) KöViM rendelet 14. § (2)–(3), (5), (7)–(8) bekezdése,
4. a hajózásra alkalmas, illetõleg hajózásra alkalmassá
tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá
nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet
9. § (3)–(4) bekezdése,
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5. az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet módosításáról szóló 16/2002.
(II. 28.) KöViM rendelet,
6. a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek
egészségügyi feltételeirõl és kiadásuk rendjérõl szóló
14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet 17. §
(2)–(4) bekezdése,
7. a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
6/B. § (4) bekezdése, 8. § (5) bekezdés a)–b) pontja,
8. a légijármûvel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjérõl szóló 10/2002.
(II. 6.) KöViM rendelet 16. § (3) bekezdése,
9. a földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének
rendjérõl szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 23. §
(2)–(3) bekezdése,
10. a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet módosításáról szóló 5/2002. (I. 25.) KöViM rendelet,
11. a polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 58. § (2) bekezdése,
12. a személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjaikról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet módosításáról szóló 60/2001. (XII. 23.)
KöViM rendelet,
13. az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 59/2001.
(XII. 23.) KöViM rendelet,
14. a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti
közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 55/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet,
15. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 54/2001. (XII. 23.)
KöViM rendelet,
16. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 51/2001. (XII. 22.)
KöViM rendelet,
17. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 12. §
(4)–(5) bekezdése, 12. § (8) bekezdés elsõ mondata,
18. az útburkolati jelek tervezési és létesítési elõírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet módosításáról szóló 46/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet,
19. a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló
védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mûszaki szabályairól szóló 18/1997.
(X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról
szóló 41/2001. (XI. 29.) KöViM–KöM együttes rendelet,
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20. a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek
követelményeirõl szóló 40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet 2. § (2)–(3) bekezdése,
21. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékletérõl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet módosításáról szóló 39/2001. (XI. 23.) KöViM
rendelet,
22. a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról szóló 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet
1–6. §-a, 7. § (3) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
23. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 36/2001. (X. 24.)
KöViM rendelet,
24. az egyes rendeletek és rendelkezések módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló 31/2001.
(IX. 14.) KöViM rendelet,
25. a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet 6. § (3) bekezdése,
26. az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi
fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékletei módosításának kihirdetésérõl szóló 24/2001. (VII. 20.)
KöViM rendelet 2. § (2) bekezdése,
27. az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
23/2001. (VII. 18.) KöViM–KöM–PM együttes rendelet,
28. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 20/2001. (VI. 1.) KöViM rendelet,
29. az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi
fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról
szóló 19/2001. (V. 25.) KöViM–PM együttes rendelet 8. §
(2)–(4) bekezdése,
30. a belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet 13. § (2), (6) bekezdése,
31. az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról szóló 12/2001. (III. 31.) KöViM rendelet,
32. az útburkolati jelek tervezési és létesítési elõírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet 3. § (2),
(4) bekezdése,
33. a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet,
34. a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeirõl szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 14. §
(3) bekezdése,
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35. a közúti jelzõtáblák méreteirõl és mûszaki követelményeirõl szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet 2. §
(2) bekezdése,
36. a kedvtelési célú vízijármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2000.
(VII. 26.) KöViM rendelet módosításáról szóló 37/2000.
(XII. 27.) KöViM rendelet,
37. a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl
szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 18. § (2)–(3) bekezdése,
38. az egyes közlekedési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2000. (XI. 24.) KöViM
rendelet,
39. az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet 31. § (2) bekezdése,
40. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet
módosításáról szóló 11/2000. (XI. 10.) KöViM rendelet,
41. a személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet 5. § (2) bekezdése,
42. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet módosításáról szóló 7/2000.
(X. 6.) KöViM rendelet,
43. a folyók mértékadó árvízszintjeirõl szóló 15/1997.
(IX. 19.) KHVM rendelet módosításáról szóló 5/2000.
(IX. 13.) KöViM rendelet, valamint
44. a kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2000.
(VII. 26.) KöViM rendelet 7. § (3) bekezdése.

28. §
Hatályát veszti
1. a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirõl szóló
18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet 8. § (3) bekezdése,
2. a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
19–20. §-a, 21. § (2) bekezdése,
3. a telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl szóló
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet 7. § (3) bekezdése,
4. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 50/1997. (XII. 29.)
KTM rendelet,
5. a helyhez kötött földgázüzemû gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993.
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(XII. 23.) KTM rendelet módosításáról szóló 49/1997.
(XII. 29.) KTM rendelet,
6. a szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés módosításáról szóló 37/1997. (XII. 8.) KTM rendelet,
7. a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítésérõl szóló
34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 4. §-a,
8. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítésérõl szóló
31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (3) bekezdése,
9. a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl és a
Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítésérõl szóló
3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló
22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 4. §-a,
10. a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjérõl szóló
szabályzat kiadásáról szóló 17/1997. (VI. 25.)
KTM–KHVM–HM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése,
11. a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba
való besorolásáról szóló 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet
9. § (2) bekezdése,
12. a védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezésérõl
szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése,
13. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (II. 27.)
KTM rendelet módosításáról szóló 10/1997. (III. 19.)
KTM rendelet,
14. a Körös–Maros Nemzeti Park létesítésérõl szóló
3/1997. (I. 8.) KTM rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése,
15. a Pilisi Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl és egyes
helyrajzi számainak módosításáról szóló 24/1996. (X. 9.)
KTM rendelet 5. §-a,
16. a Duna–Dráva Nemzeti Park létesítésérõl szóló
7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 4. §-a,
17. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet 10/D. §-t követõ alcíme, 15. § (2)–(3) bekezdése,
18. a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkezõ szénhidrogén-emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet 7. §
(2) bekezdése, 9. §-a, 11. § (4) bekezdése, 12. § (3)–(4) bekezdése,
19. a Fertõ-tavi Nemzeti Park bõvítésérõl és elnevezésének módosításáról szóló 5/1994. (III. 8.) KTM rendelet
6. § (2)–(3) bekezdése,
20. az Õrtilosi Vasút-oldal, az Õrtilosi Szentmihály-hegy és a Zákányi Tölös-hegy Természetvédelmi Területek létesítésérõl szóló 5/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezés módosításáról szóló 3/1994. (I. 11.) KTM rendelet,
21. a helyhez kötött földgázüzemû gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993.
(XII. 23.) KTM rendelet 6. § (3) bekezdése,
22. az egyes védett természeti területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számainak módosításáról és a Horto-
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bágyi Nemzeti Park területének bõvítésérõl szóló 11/1993.
(III. 9.) KTM rendelet 1–4. §-a, 1–2. számú melléklete,
23. az életvédelmi létesítmények létesítésérõl, fenntartásáról és békeidõszaki hasznosításáról szóló 22/1992.
(XII. 29.) KTM rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint
24. a Fertõ-tó Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 2/1991. (II. 9.) KTM rendelet 5. §-a.

29. §
Hatályát veszti
1. az Európai Magyarországért és a Magyarországért
Európában elismerésekrõl szóló 2/2007. (V. 8.) KüM rendelet 9. § (2) bekezdése,
2. a konzuli védelem részletes szabályairól szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról szóló
5/2006. (X. 2.) KüM rendelet,
3. a Külügyminisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének szabályairól
szóló 4/2006. (V. 2.) KüM rendelet,
4. a konzuli díjakról szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 13.) KüM rendelet,
5. az alapellátmányról, a valuta költségtérítésrõl és az
egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2005. (I. 12.) KüM rendelet,
6. az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésrõl és
egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (III. 10.) KüM rendelet,
7. az állami vezetõk külföldi napidíjáról szóló 4/1997.
(XII. 29.) KüM rendelet módosításáról szóló 2/2004.
(III. 10.) KüM rendelet,
8. a „Pro auxilio civium Hungarorum” emlékplakett
alapításáról szóló 9/2003. (V. 20.) KüM rendelet 4. §-a,
9. a Kereskedelemfejlesztési Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló
7/2001. (IV. 5.) KüM rendelet módosításáról szóló 8/2003.
(III. 13.) KüM rendelet,
10. a Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete
(Moszkva) költségvetési szerv megszüntetésével, jogutódlásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 2/2003. (I. 8.)
KüM rendelet,
11. a konzuli díjakról szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM
rendelet módosításáról szóló 21/2002. (XI. 12.) KüM
rendelet,
12. a konzuli díjakról szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM
rendelet módosításáról szóló 24/2001. (XII. 27.) KüM
rendelet,
13. a konzuli védelem részletes szabályairól szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet 15. § (2) bekezdése,
14. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 2/1997. (IV. 28.)
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KüM rendelet módosításáról szóló 2/1999. (XII. 30.) KüM
rendelet,
15. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a Külügyminisztérium jóléti intézményeinél történõ végrehajtásáról szóló 1/1993. (IX. 29.)
KüM rendelet módosításáról szóló 1/1997. (III. 26.) KüM
rendelet,
16. a konzuli díjakról szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/1995. (II. 24.) KüM rendelet,
valamint
17. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a Külügyminisztérium jóléti intézményeinél történõ végrehajtásáról szóló 1/1993. (IX. 29.)
KüM rendelet.

30. §
Hatályát veszti
1. a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítésérõl, valamint természetvédelmi kezelõ kijelölésérõl szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet 7. § (2)–(3) bekezdése, valamint
2. a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM
rendelet 16. § (1) bekezdés második mondata, 16. § (2) bekezdése.

31. §
Hatályát veszti
1. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005.
(XII. 6.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti víz és a
földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer
(FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.)
KvVM rendelet módosításáról szóló 25/2007. (VII. 30.)
KvVM rendelet,
2. a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése,
3. a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 23/2007.
(VI. 27.) KvVM rendelet,
4. az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet módosításáról szóló
22/2007. (VI. 22.) KvVM rendelet,
5. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 20/2007. (VI. 8.) KvVM rendelet,

4381

6. a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 5–6. §-a,
7. az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirõl és azok ellenõrzésérõl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM
rendelet módosításáról szóló 17/2007. (V. 10.) KvVM rendelet,
8. a Dénesmajori Csigás-erdõ Természetvédelmi Terület létesítésérõl szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet
módosításáról szóló 13/2007. (III. 30.) KvVM rendelet,
9. a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá
a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról szóló 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet,
10. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas
munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet
3. § (2)–(3) bekezdése,
11. a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet,
12. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 1/2007. (I. 18.) KvVM rendelet,
13. a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról szóló 51/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet,
14. a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról szóló 50/2006.
(XII. 27.) KvVM rendelet,
15. a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez
kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet módosításáról szóló 49/2006. (XII. 27.)
KvVM–EüM–FVM együttes rendelet,
16. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérõl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról szóló 48/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet,
17. az árvíz- és belvízvédekezésrõl szóló 10/1997.
(VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról szóló 47/2006.
(XII. 25.) KvVM rendelet,
18. az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról szóló 46/2006.
(XII. 25.) KvVM rendelet,
19. az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
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10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló
42/2006. (X. 6.) KvVM rendelet,
20. a Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló 41/2006. (X. 6.) KvVM rendelet,
21. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 39/2006. (IX. 15.)
KvVM rendelet,
22. a Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítésérõl szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet
módosításáról szóló 36/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelet,
23. a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról szóló 33/2006.
(VII. 26.) KvVM rendelet,
24. a környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról szóló
32/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet,
25. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 31/2006. (VI. 28.) KvVM rendelet,
26. a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról szóló 30/2006. (VI. 27.) KvVM rendelet,
27. a Kõszegi-tõzegmohás láp Természetvédelmi Terület védetté nyilvánításáról szóló 4/1993. (II. 17.) KTM
rendelet módosításáról szóló 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelet,
28. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek illetékességi, valamint a nemzeti park
igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok mûködési területérõl szóló 29/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet módosításáról szóló 27/2006. (IV. 28.)
KvVM rendelet,
29. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004.
(X. 8.) KvVM rendelet, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.)
KvVM rendelet módosításáról szóló 26/2006. (IV. 28.)
KvVM rendelet,
30. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 25/2006. (IV. 28.)
KvVM rendelet,
31. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet,

2008/71. szám

32. az egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelõjének megállapításáról szóló 21/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet,
33. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrõl szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 19. § (2) bekezdése,
34. az éti csiga gyûjtésérõl és hasznosításáról szóló
19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése,
35. a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bõvítésérõl, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrõládi-rét
természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelõ megnevezésérõl szóló 6/1990. (VI. 18.)
KÖM rendelet módosításáról szóló 17/2006. (III. 31.)
KvVM rendelet,
36. a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének
részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról
szóló 10/2006. (II. 24.) KvVM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet,
37. az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl szóló
29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2006. (II. 8.) KvVM–GKM együttes rendelet,
38. a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet 2. §
(2) bekezdése,
39. a környezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról szóló
3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet,
40. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról
szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 2/2006. (I. 13.) KvVM rendelet,
41. a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról szóló 1/2006. (I. 13.) KvVM rendelet,
42. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 8. § (2) bekezdése,
43. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 31/2005. (XII. 27.)
KvVM rendelet 1–8. §-a, 1–3. számú melléklete,
44. az egyes természeti területek védetté, valamint helyi
jelentõségû természetvédelmi területek országos jelentõségûvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM
rendelet módosításáról szóló 30/2005. (XII. 15.) KvVM
rendelet,
45. a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló
Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével
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érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 29/2005. (XII. 9.) KvVM–FVM
együttes rendelet,
46. az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések mûködési feltételeirõl
és légszennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl
szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 28/2005. (XII. 7.) KvVM rendelet,
47. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005.
(XII. 6.) KvVM rendelet 19. § (2)–(3) bekezdése,
48. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes környezetvédelmi és vízügyi
ágazati feladatokat érintõ miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet,
49. a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 23/2005.
(VIII. 31.) KvVM rendelet,
50. a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet,
51. az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló
21/2005. (VIII. 26.) KvVM rendelet,
52. a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló
Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével
érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 20/2005. (VIII. 24.) KvVM–FVM
együttes rendelet,
53. a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 19/2005. (VII. 26.) KvVM–EüM–
FVM együttes rendelet,
54. a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület
országos jelentõségû védett természeti területté történõ átminõsítésérõl szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet módosításáról szóló 18/2005. (VII. 25.) KvVM rendelet,
55. a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítésérõl szóló 9/1993. (III. 9.) KTM rendelet módosításáról
szóló 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet,
56. az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló 9/2001. (IV. 9.)
KöM rendelet módosításáról szóló 13/2005. (VI. 23.)
KvVM rendelet,
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57. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történõ
végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet
9. §-a, 10. § (2) bekezdése,
58. a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levõ települések besorolásáról szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról szóló 7/2005.
(III. 1.) KvVM rendelet,
59. a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon
történõ besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM
együttes rendelet módosításáról szóló 6/2005. (II. 22.)
KvVM–BM együttes rendelet,
60. a környezetvédelmi és a vízügyi célelõirányzat felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról szóló
5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet,
61. a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló
Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével
érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együttes rendelet
6. § (2) bekezdése,
62. az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 3/2005. (II. 22.) KvVM
rendelet 1. §-a, 3. § (1)–(2) bekezdése, 4–7. §-a, 9. § (2) bekezdése,
63. a 2005. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl szóló 2/2005. (II. 4.)
KvVM rendelet,
64. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérõl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 1/2005. (I. 13.) KvVM rendelet,
65. a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM
rendelet 10. §-a,
66. a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 17. §
(2)–(4) bekezdése, 18. §-a,
67. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek illetékességi, valamint a nemzeti park
igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok mûködési területérõl szóló 29/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése,
68. a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése,
69. a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levõ települések besorolásáról szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése,
70. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)

4384

MAGYAR KÖZLÖNY

KTM rendelet módosításáról szóló 26/2004. (XII. 22.)
KvVM rendelet,
71. az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirõl és azok ellenõrzésérõl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM
rendelet módosításáról szóló 24/2004. (XII. 18.) KvVM
rendelet,
72. az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról szóló 23/2004.
(XII. 16.) KvVM rendelet,
73. a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.)
KöM rendelet módosításáról szóló 22/2004. (XII. 11.)
KvVM rendelet,
74. a környezetvédelmi és a vízügyi célelõirányzat felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról szóló
21/2004. (XI. 9.) KvVM rendelet,
75. az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítésérõl szóló 7/1993. (III. 9.) KTM rendelet módosításáról
szóló 19/2004. (X. 25.) KvVM rendelet,
76. az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések mûködési feltételeirõl
és légszennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl
szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 17/2004. (X. 18.) KvVM rendelet,
77. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004.
(X. 8.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése,
78. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 12/2004. (VII. 13.)
KvVM rendelet,
79. a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról szóló 11/2004. (VII. 7.) KvVM rendelet,
80. a környezetbarát, környezetkímélõ megkülönböztetõ jelzés használatának feltételrendszerérõl szóló 29/1997.
(VIII. 29.) KTM rendelet módosításáról szóló 9/2004.
(V. 25.) KvVM rendelet,
81. a vegyi anyagok kockázatának becslésérõl és a kockázat csökkentésérõl szóló 12/2001. (V. 4.) KöM–EüM
együttes rendelet módosításáról szóló 8/2004. (IV. 28.)
KvVM–ESZCSM együttes rendelet,
82. a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról szóló 7/2004.
(IV. 27.) KvVM rendelet,
83. a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkezõ szénhidrogén-emisszió kor-
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látozásáról szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet módosításáról szóló 6/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet,
84. a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–
FVM együttes rendelet 1–4. §-a, 1–6. számú melléklete,
85. az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 4. §-a, 5. § (1)–(3) bekezdése, 6. §
(1)–(2) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 8. § (1)–(4) bekezdése, 9–15. §-a, 16. § (2) bekezdése,
86. a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál
kisebb bemenõ hõteljesítményû, helyhez kötött gázturbinák légszennyezõ anyagainak technológiai kibocsátási határértékeirõl szóló 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet módosításáról szóló 24/2003. (XII. 29.) KvVM–GKM együttes
rendelet,
87. a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál
kisebb névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések légszennyezõ anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeirõl szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (XII. 27.) KvVM rendelet,
88. az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról szóló 21/2003.
(XII. 19.) KvVM rendelet,
89. a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl,
mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirõl szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosításáról szóló 19/2003. (XII. 10.) KvVM rendelet 1. §-a,
90. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról
szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 17/2003. (XI. 24.) KvVM rendelet,
91. a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról szóló 16/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet,
92. az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló
3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról szóló 13/2003. (IX. 9.) KvVM–FVM–
NKÖM–BM együttes rendelet,
93. a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról szóló 12/2003.
(VII. 30.) KvVM rendelet,
94. az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések mûködési feltételeirõl
és légszennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl
szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdése, 7. § (6)–(8) bekezdése, 13. § (1) bekezdés második
mondata,
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95. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról szóló 5/2003. (IV. 11.)
KvVM rendelet,
96. az árvíz- és belvízvédekezésrõl szóló 10/1997.
(VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról szóló 2/2003.
(II. 26.) KvVM rendelet,
97. a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló
egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
részletes mûszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.)
KvVM rendelet 25. § (2) bekezdése, valamint
98. a titán-dioxid gyártás hulladékairól szóló 2/2002.
(VII. 9.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése.

32. §
Hatályát veszti a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló
1/1995. (IX. 28.) ME rendelet módosításáról szóló 1/1999.
(II. 5.) ME rendelet.

33. §
Hatályát veszti
1. az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközbõl származó támogatásokhoz kapcsolódó egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 21/2007.
(VIII. 23.) MeHVM–FVM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése,
2. az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokból, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának
rendjérõl szóló 20/2007. (VIII. 2.) MeHVM rendelet 7. §
(2) bekezdése,
3. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál más keresõ foglalkozást nem folytatható vezetõk körének meghatározásáról, a más keresõ foglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és
tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárás rendjérõl szóló 2/1997. (II. 26.) TNM rendelet módosításáról szóló 18/2007. (VII. 2.) MeHVM rendelet,
4. az állami vezetõk üdültetését biztosító üdültetési intézmények igénybevételi rendjérõl szóló 7/2001. (III. 5.)
MeHVM rendelet módosításáról szóló 17/2007. (VI. 28.)
MeHVM rendelet,
5. a 2004–2006. évi Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelõzése és kezelése keretében nyújtható támogatások fel-
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használásának részletes szabályairól szóló 5/2006.
(VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet módosításáról szóló 12/2007. (III. 28.) MeHVM–SZMM együttes
rendelet 1. §-a,
6. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyelete alá, a
XIX. EU Integráció fejezetbe tartozó egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjérõl
szóló 9/2007. (III. 22.) MeHVM rendelet 16. § (2)–(3) bekezdése,
7. az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl és feladatairól szóló 10/2004.
(IV. 7.) FMM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
szóló 3/2007. (I. 24.) MeHVM–EüM együttes rendelet,
8. az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága
és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl, valamint a 2004–2006. évi
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–
SZMM együttes rendelet,
9. a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl
szóló 15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM
együttes rendelet módosításáról szóló 1/2007. (I. 9.)
MeHVM–GKM együttes rendelet 1–5. §-a, 7. § (2) bekezdése,
10. a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelet módosításáról szóló 19/2006. (XII. 28.)
MeHVM–GKM–KvVM együttes rendelet,
11. a Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 18/2006. (XII. 28.) MeHVM–GKM együttes
rendelet 2. § (2) bekezdése,
12. a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.)
FMM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 17/2006.
(XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet,
13. a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló
29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosításáról szóló
13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet,
14. a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl
szóló 15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM
együttes rendelet módosításáról szóló 11/2006. (XI. 3.)
MeHVM–GKM együttes rendelet 6. §-a, 8. § (2) bekezdése,
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15. a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által
adományozható kitüntetésekrõl és elismerésekrõl szóló
1/1998. (X. 28.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
9/2006. (X. 20.) MeHVM rendelet,
16. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 8/2006. (X. 20.) MeHVM–PM–
FVM együttes rendelet 1–20. §-a, 21. § (1)–(2) bekezdése,
22. § (3) bekezdése,
17. a Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló
10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet módosításáról szóló
7/2006. (X. 20.) MeHVM rendelet,
18. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM
együttes rendelet módosításáról szóló 4/2006. (VII. 19.)
MeHVM–IRM együttes rendelet,
19. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM rendelet módosításáról szóló 1/2006. (III. 28.)
MeHVM rendelet,
20. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjérõl szóló
1/2000. (I. 18.) TNM rendelet módosításáról szóló 6/2005.
(VII. 26.) MeHVM rendelet,
21. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
4/2005. (VI. 25.) MeHVM rendelet,
22. a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által
adományozható kitüntetésekrõl és elismerésekrõl szóló
1/1998. (X. 28.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
2/2005. (V. 19.) MeHVM rendelet,
23. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM rendelet módosításáról szóló 5/2004. (XII. 25.)
MeHVM rendelet,
24. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló 2/1995.
(XII. 12.) TNM rendelet módosításáról szóló 4/2004.
(XI. 10.) MeHVM rendelet,
25. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM
rendelet módosításáról szóló 3/2004. (X. 30.) MeHVM
rendelet,
26. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szociális és
kegyeleti gondoskodásának rendjérõl szóló 3/1997.
(II. 26.) TNM rendelet módosításáról szóló 2/2004.
(V. 28.) MeHVM rendelet,
27. a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételének rendjérõl szóló
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9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet,
28. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati
titokkörének megállapításáról szóló 3/1995. (XII. 19.)
TNM rendelet módosításáról szóló 11/2003. (X. 10.)
MeHVM rendelet,
29. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítésérõl, tartalmáról és megszüntetésérõl szóló 1/1997. (II. 26.) TNM
rendelet módosításáról szóló 10/2003. (IX. 22.) MeHVM
rendelet,
30. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM rendelet módosításáról szóló 9/2003. (IX. 22.)
MeHVM rendelet,
31. az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályairól a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatoknál címû 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelet
24. § (2)–(3) bekezdése,
32. a tûzvédelem és a mûszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól szóló 6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet 9. § (2) bekezdése,
33. a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által
adományozható kitüntetésekrõl és elismerésekrõl szóló
1/1998. (X. 28.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
3/2003. (III. 13.) MeHVM rendelet,
34. az elismerések adományozásának rendjérõl szóló
1/1998. (I. 23.) TNM rendelet módosításáról szóló 2/2003.
(II. 28.) MeHVM rendelet,
35. a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételének rendjérõl szóló
9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet,
36. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottainak lakás célú munkáltatói támogatásáról szóló 2/1995.
(XII. 12.) TNM rendelet módosításáról szóló 16/2002.
(XII. 12.) MeHVM rendelet,
37. a kiemelt fõtisztviselõk és a központi tisztek továbbképzésérõl szóló 15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet 9. §
(2) bekezdése,
38. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gépjármûveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/1993. (II. 9.) TNM rendelet
módosításáról szóló 13/2002. (X. 1.) MeHVM rendelet,
39. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló 8/1999. (XI. 24.) TNM
rendelet módosításáról szóló 12/2002. (VIII. 15.) MeHVM
rendelet 1. §-a, melléklete,
40. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM

2008/71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

rendelet módosításáról szóló 9/2002. (VII. 24.) MeHVM
rendelet,
41. az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 8/2002. (VI. 29.) MeHVM–IHM
együttes rendelet,
42. a távbeszélõ-szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ távközlési szolgáltató által nyújtott távbeszélõ-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról szóló
3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet 12. § (5)–(6), (9) bekezdése, 15. § (2)–(4) bekezdése, 17. §-a, 18. § (1) bekezdése,
43. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 6/2001. (II. 14.)
MeHVM rendelet módosításáról szóló 33/2001. (XII. 30.)
MeHVM rendelet,
44. az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 17/2001. (IX. 14.) MeHVM rendelet,
45. az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 13/2001. (VI. 21.) MeHVM rendelet,
46. az egyes munkaköri megnevezésekrõl szóló 1/2000.
(IV. 14.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 12/2001.
(V. 16.) MeHVM rendelet,
47. az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet 2. §-t követõ alcíme, 9. §-t követõ „A támogatások formái”, „A támogatás mértéke” alcíme, 15. §-t követõ alcíme, 18. § (3) bekezdése,
48. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 6/2001. (II. 14.)
MeHVM rendelet 4. § (3)–(4) bekezdése, valamint
49. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM
rendelet 13. § (2) bekezdése.

34. §
Hatályát veszti az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet.

35. §
Hatályát veszti
1. a magyar felsõoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére nyújtható juttatá-
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sokról, azok nyilvántartásáról és a hallgatók által fizetendõ
térítésekrõl szóló 30/1998. (VI. 25.) MKM rendelet,
2. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 28/1998.
(VI. 10.) MKM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (2) bekezdése,
1., 2. számú melléklete,
3. a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban
való közremûködés feltételeirõl szóló 10/1994. (V. 13.)
MKM rendelet módosításáról szóló 25/1998. (VI. 9.)
MKM rendelet,
4. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
rendelet módosításáról szóló 18/1998. (IV. 24.) MKM rendelet,
5. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet,
6. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 1/1998.
(I. 12.) MKM rendelet 1. §-a, melléklete,
7. a Színházmûvészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet 2. § (2) bekezdése,
8. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 31/1997.
(X. 31.) MKM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 1–2. számú melléklete,
9. a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet 3. §
(2) bekezdése,
10. a könyvesboltoknak adható Hermész-díj alapításáról szóló 25/1997. (VII. 8.) MKM rendelet 7. § (2) bekezdése,
11. a szakmai követelmények kiadásáról szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
18/1997. (IV. 22.) MKM rendelet,
12. a számítástechnika-alkalmazói (szoftver) szakértõk
mûködésének engedélyezésérõl szóló 17/1997. (IV. 18.)
MKM rendelet 8. § (1) bekezdés második mondata,
13. az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekrõl
szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet módosításáról szóló
2/1997. (I. 31.) MKM rendelet,
14. a szakmai követelmények kiadásáról szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet kiegészítésérõl szóló
15/1996. (XI. 14.) MKM rendelet,
15. a szakmai követelmények kiadásáról szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet kiegészítésérõl szóló
9/1996. (VII. 31.) MKM rendelet,
16. a szakmai követelmények kiadásáról szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
2/1996. (I. 19.) MKM rendelet,
17. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
11/1995. (XI. 9.) MKM rendelet,
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18. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
2/1995. (III. 22.) MKM rendelet, valamint
19. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 41. §-a, 43. §-a, 46. §-a,
51. § (1) bekezdése.

36. §
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10. a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ
meghagyására címû 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet 8. §-a,
11. a közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról szóló 6/1993. (XII. 29.) MüM rendelet, valamint
12. a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszerérõl szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet 4. § (3)–(4) bekezdése.

Hatályát veszti
1. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
27/1989. (XI. 9.) MM rendelet,
2. a szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének
feltételeirõl szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet 11. §
(1) bekezdés második mondata, valamint
3. a könyvtári anyagok bejelentésérõl szóló 7/1985.
(IV. 26.) MM rendelet 8. § (2) bekezdése.

37. §
Hatályát veszti
1. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet módosításáról szóló 6/1998. (III. 4.) MüM
rendelet,
2. a Munkaerõpiaci Alap kezelésérõl és felhasználásáról
szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet 17. § (2) bekezdése,
3. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 20/1997.
(XII. 19.) MüM rendelet,
4. az Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ
Intézet megszüntetésérõl és az Országos Munkavédelmi
Képzõ és Továbbképzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
alapításáról szóló 10/1997. (V. 13.) MüM rendelet,
5. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet módosításáról szóló 8/1997. (IV. 28.) MüM
rendelet,
6. a közalkalmazottak jogállását érintõ egyes kérdésekrõl szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról
szóló 5/1997. (I. 31.) MüM rendelet 1–7. §-a, 8. § (2) bekezdése, melléklete,
7. a munkanélküli járadék megállapításához szükséges
igazolólapról szóló 4/1997. (I. 28.) MüM rendelet 3. §
(2) bekezdése,
8. a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
módosításáról szóló 3/1997. (I. 28.) MüM rendelet,
9. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet 15. §-t követõ alcíme, 28. § (4) bekezdése,

38. §
Hatályát veszti
1. az egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló
11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 54. § (2)–(3) bekezdése,
2. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 23. § (2) bekezdése,
3. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi
XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelet 29. § (2) bekezdése,
4. a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet
módosításáról szóló 8/2006. (III. 21.) NKÖM rendelet
1. §-a, 2. § (2)–(3) bekezdése,
5. az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról
szóló 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet 17. § (2) bekezdése,
6. a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról szóló 3/2006. (II. 2.) NKÖM rendelet 5. § második
mondata,
7. a helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására, valamint felújítási és beruházási feladataira adható
támogatások igénybevételének rendjérõl szóló 2/2006.
(II. 2.) NKÖM rendelet,
8. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet
1–6. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 1–7. számú melléklete,
9. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
33/2005. (XII. 22.) NKÖM rendelet,
10. az egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 32/2005.
(XII. 22.) NKÖM rendelet 47. § (2)–(3) bekezdése,
11. a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 31/2005. (XII. 19.) NKÖM rendelet,
12. a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet 2. § (2) bekezdése,
13. az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló

2008/71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet 18. § (2)–(3) bekezdése,
melléklete,
14. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 26/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet,
15. az egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki
védettségének megszüntetésérõl szóló 25/2005. (IX. 16.)
NKÖM rendelet 48. § (2)–(3) bekezdése,
16. az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelet 9. § (2) bekezdése,
17. a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005.
(VII. 18.) NKÖM rendelet 8. § (2)–(4) bekezdése,
18. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
21/2005. (VI. 23.) NKÖM rendelet,
19. az idõszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezeléséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
20/2005. (VI. 16.) NKÖM rendelet 2. § (2) bekezdése,
20. a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
módosításáról szóló 19/2005. (VI. 4.) NKÖM rendelet
1. §-a,
21. a budaörsi repülõtér mûemlékké nyilvánításáról
szóló 15/2005. (IV. 6.) NKÖM rendelet 3. § (2) bekezdése,
22. az egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki
védettségének megszüntetésérõl szóló 14/2005. (IV. 5.)
NKÖM rendelet 34. § (2) bekezdése,
23. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
12/2005. (III. 22.) NKÖM rendelet,
24. a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok pályázat útján történõ felhasználásának szabályairól szóló 3/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 8/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet,
25. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999.
(XI. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 4/2005.
(II. 8.) NKÖM–OM együttes rendelet,
26. a kivitelezõt terhelõ kulturális járulék alapjának
megállapításáról és megfizetésének módjáról szóló
10/2001. (IV. 24.) NKÖM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 26/2004. (XII. 17.) NKÖM–PM együttes rendelet 1. §-a,
27. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
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3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
25/2004. (XII. 9.) NKÖM rendelet,
28. a könyvtárak és közmûvelõdési intézmények 2004.
évi többlettámogatásáról és annak felhasználásáról szóló
23/2004. (XI. 20.) NKÖM rendelet,
29. az egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki
védettségének megszüntetésérõl szóló 21/2004. (X. 12.)
NKÖM rendelet 36. §-a,
30. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
13/2004. (V. 26.) NKÖM rendelet,
31. a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatok
végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet
10. § (2) bekezdése,
32. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM
rendelet módosításáról szóló 11/2004. (IV. 14.) NKÖM
rendelet,
33. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
5/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet,
34. a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet 11. § második mondata,
35. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
12/2003. (VIII. 9.) NKÖM rendelet,
36. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
23/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelet,
37. a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 23. § (2) bekezdése,
38. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
19/2002. (VIII. 12.) NKÖM rendelet,
39. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet,
40. a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggõ szakmai követelményekrõl
szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 60. § (1)–(2) bekezdése, 61. §-a, 62. § (2) bekezdése,
41. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet 3. § (2) bekezdése,
42. az egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról
szóló 8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet 3. §-a,
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43. a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletrõl szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet 16. § (2) bekezdése,
44. a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyezõ
kuratórium mûködésérõl szóló 6/2002. (II. 27.) NKÖM
rendelet 7. § (2) bekezdése,
45. a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar
és Kottatár megszüntetésével, jogutódlásával kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 5/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet
6. § második mondata,
46. a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag
másolatának adatvédelmi szerzõdés alapján történõ továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról szóló 4/2002.
(II. 15.) NKÖM rendelet 7. § (2) bekezdése,
47. a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet
11. § (2) bekezdése,
48. a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ
meghagyásáról szóló 1/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet
8. §-a,
49. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
21/2001. (XI. 15.) NKÖM rendelet,
50. a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
17. § (2) bekezdése,
51. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
10. § (2) bekezdése,
52. a könyvtári szakfelügyeletrõl szóló 14/2001.
(VII. 5.) NKÖM rendelet 11. § (2) bekezdése,
53. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
11/2001. (VI. 1.) NKÖM rendelet,
54. a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról
szóló 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet módosításáról
szóló 6/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet,
55. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
19/2000. (XII. 19.) NKÖM rendelet,
56. a kulturális szakértõk mûködésének engedélyezésérõl és a szakértõi névjegyzékek vezetésérõl szóló 18/2000.
(XII. 18.) NKÖM rendelet 10. § (1) bekezdés második
mondata, 10. § (2)–(3) bekezdése,
57. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 16/2000.
(XI. 16.) NKÖM rendelet 1. §-a,
58. a Károli Gáspár- és Fraknói Vilmos-díj alapításáról
szóló 14/2000. (VII. 28.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdése,
59. a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2000. (VI. 15.)
NKÖM rendelet 2. § második mondata,
60. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló

2008/71. szám

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
2/2000. (I. 31.) NKÖM rendelet,
61. a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet
rendjérõl szóló 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet 9. §
második mondata,
62. a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését
végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet 10. § (2) bekezdése,
valamint
63. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 25. § (2) bekezdése.

39. §
Hatályát veszti
1. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 17. § (2)–(5) bekezdése,
2. az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM rendelet 8. § (2) bekezdése,
3. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának
egyes kérdéseirõl szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet
módosításáról szóló 24/1998. (VI. 17.) NM rendelet,
4. a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 11. § (2)–(4) bekezdése,
5. a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése,
6. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 156. § (3)–(4) bekezdése, 157. §
(1) bekezdése, 159. §-a,
7. az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 8. § (2) bekezdése,
8. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 5/1998. (III. 11.) NM
rendelet,
9. a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl szóló
63/1997. (XII. 21.) NM rendelet 11. § (3) bekezdése,
10. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseirõl szóló 62/1997.
(XII. 21.) NM rendelet 6. § (2)–(3) bekezdése,
11. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós
esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló 27/1996.
(VIII. 28.) NM rendelet módosításáról szóló 58/1997.
(XII. 21.) NM rendelet,
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12. a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe
vehetõ fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM
rendelet 6. § (2)–(3) bekezdése,
13. a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
rendelet módosításáról szóló 44/1997. (XII. 17.) NM rendelet,
14. a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetõ gyógyszerekrõl szóló 10/1995. (II. 24.)
NM rendelet módosításáról szóló 41/1997. (XII. 5.) NM
rendelet,
15. a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997.
(X. 11.) NM rendelet 76. § (2)–(3) bekezdése,
16. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 14/1997. (VI. 20.) NM
rendelet,
17. a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
rendelet módosításáról szóló 13/1997. (VI. 20.) NM rendelet,
18. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának
egyes kérdéseirõl szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 6. §
(3) bekezdése, 7. §-a,
19. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 3/1997. (II. 13.) NM rendelet,
20. a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási
eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. § (6),
(8) bekezdése, 2., 4. számú melléklete,
21. a közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeirõl szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 12. § (2) bekezdése,
22. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós
esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló 27/1996.
(VIII. 28.) NM rendelet 8. § (2) bekezdése,
23. az orvosi rehabilitáció keretében történõ szanatóriumi ellátás rendjérõl szóló 20/1995. (VI. 17.) NM rendelet
módosításáról szóló 13/1996. (V. 3.) NM rendelet,
24. a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 40/1995. (XI. 4.) NM rendelet,
25. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 28/1995. (VIII. 25.) NM
rendelet,
26. a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetõ gyógyszerekrõl szóló 10/1995. (II. 24.)
NM rendelet 2. § (2) bekezdése,
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27. a gombával kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 16/1982. (XII. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 9/1994. (IV. 29.) NM rendelet,
28. a terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM
rendelet módosításáról szóló 15/1993. (VII. 29.) NM rendelet,
29. a betegek beutalásának szakmai rendjérõl szóló
27/1992. (IX. 26.) NM rendelet 9. § (4) bekezdése,
30. az egyes népjóléti miniszteri rendeletek és utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló
17/1992. (VII. 10.) NM rendelet,
31. a súlyos fogyatékosság minõsítésérõl és igazolásáról szóló 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet módosításáról
szóló 16/1992. (VII. 10.) NM rendelet,
32. a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
rendelet módosításáról szóló 14/1992. (VI. 26.) NM rendelet,
33. a vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeirõl, valamint a vér és vérkészítmények térítési
rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.)
NM rendelet 6. § (2)–(3) bekezdése,
34. a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
rendelet 13. §-a, valamint
35. az orvosi bélyegzõkrõl szóló 20/1991. (XI. 5.) NM
rendelet 7. § (2) bekezdése.

40. §
Hatályát veszti
1. a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mûködésének és eljárásának részletes szabályairól szóló
12/2008. (III. 29.) OKM–PM együttes rendelet 18. §
(3) bekezdése,
2. az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 16. § (3) bekezdése,
3. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi
XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelet módosításáról szóló 6/2008. (III. 5.)
OKM rendelet 1–2. §-a, 3. § (1) bekezdés második mondata,
4. a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet 5. § (2) bekezdése,
5. a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról
és a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 13/2006.
(XII. 7.) OKM rendelet módosításáról szóló 30/2007.
(VII. 31.) OKM rendelet,
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6. a különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzékérõl szóló 29/2007. (VII. 23.) OKM rendelet 2. § második mondata,
7. a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló 27/2007.
(VI. 15.) OKM rendelet 10. § (2) bekezdése,
8. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról szóló
25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 1–8. §-a, 9. § (3)–(4) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
9. a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról szóló 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet,
10. a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet
1. §-a, 2. §-a, 3. § (2)–(3) bekezdése,
11. a 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007.
(III. 23.) OKM rendelet 9. § (2) bekezdése,
12. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
módosításáról szóló 18/2007. (III. 19.) OKM rendelet,
13. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról, valamint a
tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2007.
(III. 14.) OKM rendelet,
14. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 9/2007.
(II. 27.) OKM rendelet,
15. a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról szóló 7/2007. (II. 13.) OKM rendelet,
16. az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló
3/2007. (I. 24.) OKM rendelet 1–3. §-a, 4. § (2) bekezdése,
1–4. számú melléklete,
17. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet kiegészítésérõl szóló
2/2007. (I. 18.) OKM rendelet,
18. a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról szóló 1/2007. (I. 18.) OKM rendelet,
19. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
módosításáról szóló 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelet,
20. a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról
és a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 13/2006.
(XII. 7.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése,
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21. a szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igénylésérõl,
folyósításáról és elszámolásának rendjérõl szóló 14/2006.
(IV. 3.) OM rendelet módosításáról szóló 12/2006.
(XII. 5.) OKM rendelet,
22. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet és a
nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról szóló
11/2006. (XI. 10.) OKM rendelet,
23. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeirõl szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 8. §
(2)–(3) bekezdése, 1. számú melléklete,
24. a felsõoktatási hatósági eljárási díjakról szóló
8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet 5. § (2) bekezdése,
25. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet kiegészítésérõl
szóló 5/2006. (VII. 24.) OKM rendelet, valamint
26. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
szóló 1/2006. (VI. 29.) OKM rendelet.

41. §
Hatályát veszti
1. az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
szóló 25/2006. (VI. 8.) OM rendelet,
2. az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló
23/2006. (V. 24.) OM rendelet,
3. a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.)
OM rendelet, valamint a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet módosításáról szóló 22/2006. (V. 22.) OM
rendelet,
4. az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.)
OM rendelet módosításáról szóló 21/2006. (V. 12.) OM
rendelet 1–4. §-a, melléklete,
5. az egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 20/2006. (V. 5.) OM rendelet 1–3. §-a, melléklete,
6. a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról szóló
19/2006. (IV. 29.) OM rendelet,
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7. a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mûszaki követelményeirõl szóló
19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról szóló
17/2006. (IV. 14.) OM rendelet,
8. a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról szóló 12/2006. (III. 28.) OM rendelet 1. §-a, 2. §-a, melléklete,
9. a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl, valamint a térségi integrált szakképzõ központ tanácsadó testületérõl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet
22. § (3) bekezdése, 23. §-a, 24. §-a,
10. az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló
7/2006. (III. 7.) OM rendelet,
11. a 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.)
OM rendelet 8. §-t megelõzõ alcímei, 9. § (1)–(2), (5) bekezdése,
12. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
szóló 3/2006. (II. 22.) OM rendelet,
13. az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási,
az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról szóló
2/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. §-a, 2. §-a,
14. az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 7. §-a,
15. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
32/2005. (XII. 22.) OM rendelet 1–5. §-a, 6. § (2) bekezdése,
16. a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése,
17. a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését
szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával
történõ beszerzések igénylési rendjérõl szóló 3/2005.
(III. 1.) OM rendelet módosításáról szóló 30/2005.
(XI. 10.) OM rendelet,
18. az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 29/2005.
(X. 28.) OM rendelet,
19. az Oktatási Minisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 28/2005. (IX. 28.) OM rendelet 2. §
második mondata,
20. a 2005/2006. tanév rendjérõl szóló 11/2005.
(IV. 8.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 27/2005. (IX. 28.) OM rendelet,
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21. az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról
szóló 23/2005. (VII. 26.) OM rendelet,
22. az egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 21/2005. (VII. 25.) OM rendelet 1. §-t megelõzõ alcíme, 1–14. §-a, 16. §-t megelõzõ alcíme,
16–17. §-a, 17. §-t megelõzõ alcíme, 17. §-t követõ alcíme,
21. § (2) bekezdése, 22. § (3)–(4) bekezdése,
23. az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló 19/2005. (VII. 8.) OM rendelet 1. §-a, 1–2. számú
melléklete,
24. az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról
szóló 18/2005. (VII. 1.) OM rendelet 1. §-a, 2. § (3) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
25. az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM
rendelet módosításáról szóló 17/2005. (VI. 23.) OM rendelet 1–32. §-a, 33. § (2)–(3) bekezdése,
26. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
rendelet módosításáról szóló 16/2005. (VI. 10.) OM rendelet,
27. a szakmai követelmények kiadásáról szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
10/2005. (IV. 8.) OM rendelet 1–12. §-a, 13. § (2)–(3) bekezdése, melléklete,
28. az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról
szóló 7/2005. (III. 22.) OM rendelet 1–4. §-a, 5. § (2) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
29. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló
6/2005. (III. 17.) OM rendelet,
30. a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005.
(III. 1.) OM rendelet 4. § (3) bekezdése,
31. az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló
1/2005. (I. 21.) OM rendelet,
32. a Professzorok Háza szervezeti átalakításával összefüggõ egyes oktatási tárgyú rendeletek módosításáról
szóló 37/2004. (XII. 25.) OM rendelet,
33. az államilag elismert nyelvvizsgarendszer nyelvvizsgadíjainak, akkreditációs eljárásainak és az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgák honosítási eljárásainak díjaival kapcsolatos egyes OM rendeletek módosításáról szóló 33/2004. (XII. 16.) OM rendelet,
34. az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenység-
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rõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 17. § (3) bekezdése,
35. az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004.
(IX. 30.) OM rendelet,
36. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
szóló 26/2004. (IX. 16.) OM rendelet,
37. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet 27. § (3) bekezdése,
38. a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról szóló 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet,
39. az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.)
OM rendelet 2. § (2)–(3) bekezdése,
40. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 8. §-t követõ alcíme, 11. §-a, 12. § (2) bekezdése,
41. az iskolai sporttevékenységrõl szóló 16/2004.
(V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése,
42. az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról
szóló 15/2004. (V. 14.) OM rendelet,
43. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 23. §
(2) bekezdése,
44. a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mûszaki követelményeirõl szóló
19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról szóló
12/2004. (IV. 13.) OM rendelet 1–4. §-a 1–3. számú melléklete,
45. a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról szóló 9/2004. (III. 8.) OM rendelet,
46. a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirõl szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet módosításáról szóló
2/2004. (I. 30.) OM rendelet 1. §-a, 2. §-a,
47. az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet 2. §-t követõ alcíme, valamint
„Záró rendelkezések” alcíme,
48. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény oktatást érintõ rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról szóló 36/2003. (XII. 27.) OM rendelet,
49. a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet 13. §
(4) bekezdése,
50. a közalkalmazottak jogállását érintõ kérdésekrõl
szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet módosításáról szóló
33/2003. (XII. 21.) OM rendelet,
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51. az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 30/2003. (XI. 26.) OM rendelet,
52. az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló
25/2003. (IX. 26.) OM rendelet,
53. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet 1. §-a,
54. a közalkalmazottak jogállását érintõ kérdésekrõl
szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet módosításáról szóló
23/2003. (VIII. 15.) OM rendelet,
55. az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (VII. 11.) OM rendelet
1–288. §-a, melléklete,
56. az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló
14/2003. (V. 27.) OM rendelet,
57. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
13/2003. (V. 23.) OM rendelet,
58. az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 11/2003. (V. 9.) OM rendelet,
59. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 10/2003. (IV. 28.) OM rendelet,
60. az oktatási miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet kiegészítésérõl szóló 9/2003. (IV. 16.) OM rendelet,
61. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a Kollégiumi nevelés
országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.
(XII. 22.) OM rendelet módosításáról szóló 6/2003.
(II. 28.) OM rendelet,
62. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 5/2003.
(II. 12.) OM rendelet,
63. a nonprofit ügyintézõ és nonprofit menedzser szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
szóló 7/1998. (III. 11.) MüM rendelet módosításáról szóló
3/2003. (II. 7.) OM rendelet,
64. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet kiegészítésérõl szóló 1/2003.
(I. 6.) OM rendelet,
65. az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 61/2002. (XII. 19.) OM rendelet,
66. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
rendelet módosításáról szóló 58/2002. (XI. 29.) OM rendelet,
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67. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
57/2002. (XI. 18.) OM rendelet,
68. a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról szóló 44/2002. (VI. 18.) OM rendelet,
69. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 41/2002. (VI. 5.) OM rendelet,
70. az oktatási miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról szóló 39/2002. (V. 24.) OM rendelet,
71. az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló
30/1999. (VII. 21.) OM rendelet módosításáról szóló
20/2002. (V. 11.) OM rendelet,
72. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2002. (IV. 17.) OM rendelet,
73. az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet
10. §-a,
74. az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 2/2002. (I. 18.) OM rendelet,
75. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 1/2002.
(I. 11.) OM rendelet,
76. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1996. (VII. 9.)
MKM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállását
érintõ kérdésekrõl szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet
módosításáról szóló 49/2001. (XII. 29.) OM rendelet,
77. a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. §
(2) bekezdése,
78. a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ megszüntetésérõl, a jogutódlásról, valamint a jogutódlással érintett jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek módosításáról szóló
45/2001. (XII. 20.) OM rendelet,
79. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 43/2001. (XI. 22.) OM rendelet,
80. az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló 40/2001. (X. 24.) OM rendelet,
81. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 30/2001. (IX. 14.) OM rendelet,
82. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 28/2001.
(VIII. 3.) OM rendelet,
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83. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 23/2001. (VII. 20.) OM rendelet,
84. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
8/2001. (III. 9.) OM rendelet,
85. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
4/2001. (I. 26.) OM rendelet,
86. a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirõl szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet 4. § (2) bekezdése,
87. a közalkalmazottak jogállását érintõ kérdésekrõl
szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet 17. § (1) bekezdés
második mondata, 17. § (2)–(3) bekezdése,
88. a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet 17. §-t
megelõzõ alcímei, 18. §-a,
89. az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 25/2000. (VIII. 31.) OM rendelet,
90. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 23/2000.
(VIII. 15.) OM rendelet,
91. az ipari, kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 19/2000. (VII. 26.) OM rendelet,
92. az oktatási miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról szóló 10/2000. (VI. 8.) OM rendelet,
93. az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban
szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
szóló 1/2000. (I. 14.) OM rendelet,
94. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 7/1996.
(VII. 9.) MKM rendelet módosításáról szóló 37/1999.
(VIII. 26.) OM rendelet,
95. az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló
32/1999. (VIII. 18.) OM rendelet,
96. az oktatási miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 17. §
(2) bekezdése,
97. a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet, valamint
98. a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló
1/1998. (VII. 24.) OM rendelet.

42. §
Hatályát veszti
1. a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos be-
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osztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM
rendelet 2. §-ában az „ , ezzel egyidejûleg a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint
e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 2. számú
melléklete hatályát veszti” szövegrész,
2. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ
támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjérõl szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet 9. § (2) bekezdése,
3. a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása
során ellátandó feladatairól és közremûködõ szervezetté
történõ kijelölésérõl, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi
Kezdeményezés végrehajtásába közremûködõként történõ
bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet módosításáról szóló 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együttes
rendelet,
4. az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl, valamint a
2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív
Program közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.)
FMM–OM együttes rendelet módosításáról szóló
23/2007. (IX. 15.) ÖTM–OKM–SZMM együttes rendelet,
5. a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.)
FMM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 20/2007.
(IX. 7.) ÖTM–PM együttes rendelet,
6. a tûzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeirõl és a hatóságok tevékenysége
során azok érvényesítésének módjáról szóló 19/2007.
(VIII. 29.) ÖTM rendelet 8. § (2) bekezdése,
7. az építésügyi célelõirányzatról szóló 18/2007.
(VIII. 9.) ÖTM rendelet 15. § (2) bekezdése,
8. a közigazgatási hivatalokat és a kormányzati szervezetalakítást érintõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2007. (VI. 26.) ÖTM rendelet,
9. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló
14/2007. (V. 17.) ÖTM rendelet,
10. a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és
kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet módosításáról szóló 2/2007. (I. 31.)
ÖTM rendelet 1–14. §-a, 16. § (1) bekezdés második mondata, 16. § (2)–(3) bekezdése,
11. az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
módosításáról szóló 1/2007. (I. 31.) ÖTM rendelet,
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12. az egyes építésügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 15/2006. (XII. 28.) ÖTM rendelet,
13. a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és
kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet módosításáról szóló 9/2006. (XI. 24.)
ÖTM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,
14. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok technikai
eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet módosításáról
szóló 5/2006. (XI. 17.) ÖTM rendelet 1. §-a, valamint
15. a Hivatásos Tûzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet
21. §-a.

43. §
Hatályát veszti
1. a hitelintézetek befektetési szabályzatáról szóló
21/2007. (IX. 15.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése,
2. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2007. (VII. 30.) PM rendelet 2. §
(2) bekezdése,
3. a Vám- és Pénzügyõrség szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 23/2001.
(VI. 15.) PM rendelet módosításáról szóló 17/2007.
(VII. 25.) PM rendelet 1. §-a,
4. a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes
szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról szóló 14/2007. (VI. 29.) PM rendelet,
5. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
13/2007. (VI. 26.) PM rendelet 1–2. §-a,
6. a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM
rendelet módosításáról szóló 12/2007. (VI. 6.) PM rendelet,
7. az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl,
valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és
könyvelésérõl szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról szóló 10/2007. (VI. 6.) PM rendelet,
8. a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 9/2007.
(V. 31.) PM–IRM együttes rendelet,
9. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról
szóló 8/2007. (V. 21.) PM rendelet,
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10. a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési
kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.)
PM–ÖTM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2007.
(IV. 24.) PM–ÖTM együttes rendelet 1. §-a, 2. § (1) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
11. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló
6/2007. (IV. 13.) PM rendelet,
12. a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet módosításáról szóló 4/2007.
(III. 13.) PM rendelet 1–4. §-a, 5. § (2)–(4), (6) bekezdése,
13. a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat átcsoportosításának rendjérõl szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendelet módosításáról szóló 3/2007. (III. 9.) PM rendelet
1–6. §-a,
14. a könyvviteli szolgáltatást végzõk, valamint a továbbképzésükben közremûködõ szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V. 30.) PM rendelet módosításáról
szóló 2/2007. (II. 6.) PM rendelet 1–2. §-a, 3. §
(2)–(3) bekezdése,
15. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2006.
(XII. 25.) PM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (3)–(6) bekezdése, 1–6. számú melléklete,
16. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 36/2006. (XII. 25.) PM rendelet 1–6. §-a, 7. §
(2) bekezdése, 1–6. számú melléklete,
17. a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
34/2006. (XII. 25.) PM rendelet,
18. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
33/2006. (XII. 25.) PM rendelet 1–23. §-a, 24. §
(6)–(7) bekezdése, 1–4. számú melléklete,
19. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról
szóló 29/2006. (XI. 15.) PM rendelet,
20. a prémiumévek programmal, valamint a különleges
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról
szóló 28/2006. (XI. 6.) PM rendelet,
21. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.)
PM rendelet módosításáról szóló 27/2006. (X. 30.) PM
rendelet,
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22. a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együttes rendelet módosításáról szóló 24/2006.
(IX. 28.) PM–IRM együttes rendelet,
23. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról
szóló 22/2006. (IX. 15.) PM rendelet,
24. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról szóló 21/2006. (VIII. 30.) PM rendelet,
25. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
20/2006. (VIII. 30.) PM rendelet 1–4. §-a, 5. § (4) bekezdése,
26. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 19/2006. (VII. 31.) PM rendelet 1–41. §-a,
42. § (4)–(6) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,
27. a vám- és pénzügyõrség dolgozóinak lakáscélú
munkáltatói, valamint a lakhatási támogatásáról szóló
11/2001. (III. 1.) PM rendelet módosításáról szóló
18/2006. (VII. 24.) PM rendelet 1–16. §-a, 17. § (2) bekezdése,
28. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
16/2006. (VI. 26.) PM rendelet,
29. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
szóló 15/2006. (V. 17.) PM rendelet 1–5. §-a, 1–4. melléklete,
30. a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési
kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló 4/2006. (I. 26.)
PM–BM együttes rendelet módosításáról szóló 14/2006.
(IV. 28.) PM–BM együttes rendelet 1. §-a, 2. § (1) bekezdése, 1–2. számú melléklete,
31. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999.
(XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló 12/2006.
(IV. 12.) PM rendelet,
32. a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter
irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas
munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996.
(XII. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 11/2006.
(IV. 10.) PM rendelet,
33. a prémiumévek programmal, valamint a különleges
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkálta-
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tói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról
szóló 10/2006. (IV. 6.) PM rendelet,
34. a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat átcsoportosításának rendjérõl szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendelet 9. § (3)–(4) bekezdése, 10. §-a,
35. a kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg kifizetésérõl, valamint az értékkülönbözet megfizetésérõl
szóló 21/1976. (IX. 5.) PM rendelet módosításáról szóló
8/2006. (III. 17.) PM rendelet,
36. a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (I. 26.)
PM rendelet,
37. a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (I. 19.) PM rendelet,
38. a befektetési szolgáltató és a külföldi székhelyû befektetési szolgáltató magyarországi fióktelepe üzleti, szolgáltatási tevékenységéhez, a befektetési vállalkozás és hitelintézet kereskedési könyv vezetéséhez, az árutõzsdei
szolgáltató és az elszámolóház szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségérõl
szóló 5/2004. (II. 12.) PM rendelet módosítása címû
54/2005. (XII. 28.) PM rendelet,
39. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról szóló 51/2005. (XII. 28.) PM rendelet,
40. a vám- és pénzügyõrség rendelkezése alatt álló lakásokkal, helyiségekkel való gazdálkodásról szóló 10/2001.
(III. 1.) PM rendelet módosításáról szóló 49/2005.
(XII. 27.) PM rendelet 1–20. §-a,
41. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról
szóló 48/2005. (XII. 27.) PM rendelet,
42. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (XII. 26.) PM
rendelet,
43. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 46/2005.
(XII. 26.) PM rendelet,
44. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
45/2005. (XII. 26.) PM rendelet,
45. az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés
ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.
(XII. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 44/2005.
(XII. 22.) PM rendelet,
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46. az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, az
illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló
43/2005. (XII. 22.) PM rendelet,
47. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.)
PM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (XII. 22.) PM
rendelet,
48. a jelzáloglevelek fedezete körében alkalmazandó jelenérték számítás szabályairól szóló 40/2005. (XII. 9.) PM
rendelet 11. § (2)–(3) bekezdése,
49. a könyvviteli szolgáltatást végzõk, valamint a továbbképzésükben közremûködõ szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 21/2002. (V. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
39/2005. (XI. 29.) PM rendelet,
50. a pénzügyi konglomerátum szintû tõkemegfelelés
számításáról szóló 36/2005. (X. 31.) PM rendelet 12. §-t
követõ alcíme,
51. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és a Vám- és
Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló
24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról szóló
35/2005. (X. 28.) PM rendelet,
52. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
34/2005. (X. 28.) PM rendelet,
53. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 90. §-a,
54. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 27/2005. (VIII. 15.) PM rendelet,
55. a termõföldnek nem minõsülõ ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani
elvekrõl szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról szóló 26/2005. (VIII. 11.) PM rendelet,
56. a fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti
eljárás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról és az általános tételû eljárási illeték mértékérõl szóló
50/2004. (XII. 29.) PM rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 25/2005. (VII. 26.) PM rendelet,
57. a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos kártérítési felelõsségérõl, valamint a vám- és pénzügyõrség kártérítési felelõsségérõl szóló 14/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról szóló 23/2005. (VII. 12.) PM rendelet 1–11. §-a, 12. §-t
megelõzõ alcíme,
58. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról
szóló 21/2005. (VI. 23.) PM rendelet,
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59. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM
rendelet módosításáról szóló 20/2005. (VI. 20.) PM rendelet 1. §-a, 1–2. számú melléklete,
60. a kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg kifizetésérõl, valamint az értékkülönbözet megfizetésérõl
szóló 21/1976. (IX. 5.) PM rendelet módosításáról szóló
18/2005. (V. 13.) PM rendelet,
61. a helyi önkormányzatokat 2005. évben megilletõ
normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a
bérkiadások kiegészítõ támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelõ kiegészítésrõl, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról szóló 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 6.) PM–BM együttes rendelet,
62. a technikai kamatlábak legnagyobb mértékérõl
szóló 14/2005. (III. 30.) PM rendelet 5. §-a,
63. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999.
(XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló 12/2005.
(II. 16.) PM rendelet,
64. a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési
járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet
módosításáról szóló 9/2005. (II. 8.) PM rendelet,
65. a befektetési szolgáltató és a külföldi székhelyû befektetési szolgáltató magyarországi fióktelepe üzleti, szolgáltatási tevékenységéhez, a befektetési vállalkozás és hitelintézet kereskedési könyv vezetéséhez, az árutõzsdei
szolgáltató és az elszámolóház szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségérõl
szóló 5/2004. (II. 12.) PM rendelet módosításáról szóló
6/2005. (II. 4.) PM rendelet,
66. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM
rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 7.) PM rendelet
1–5. §-a, 1–3. számú melléklete,
67. az adószakértõi mûködés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet módosításáról
szóló 1/2005. (I. 7.) PM rendelet,
68. a fejlesztési célú adókedvezmény engedélyezése
iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról szóló 55/2004. (XII. 29.) PM rendelet,
69. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.)
PM rendelet módosításáról szóló 54/2004. (XII. 29.) PM
rendelet,
70. a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet módosításáról szóló 53/2004.
(XII. 29.) PM rendelet,
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71. az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, az
illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló
52/2004. (XII. 29.) PM rendelet,
72. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 49/2004.
(XII. 29.) PM rendelet,
73. a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
48/2004. (XII. 29.) PM rendelet,
74. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM rendelet módosításáról szóló 47/2004. (XII. 29.) PM
rendelet,
75. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
46/2004. (XII. 29.) PM rendelet,
76. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról szóló 45/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1–4. §-a, 5. §
(2) bekezdése,
77. az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés
ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.
(XII. 20.) PM rendelet 9. § (3) bekezdése,
78. a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM
rendelet 15–17. §-a, 19. § (2) bekezdése,
79. a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter
irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas
munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996.
(XII. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 40/2004.
(IX. 30.) PM rendelet,
80. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról szóló
39/2004. (IX. 28.) PM rendelet 1–8. §-a, melléklete,
81. az illetékbélyegek forgalomba hozataláról szóló
38/2004. (VIII. 16.) PM rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése,
82. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról szóló 37/2004. (VIII. 11.) PM rendelet 1–13. §-a, melléklete,
83. a helyi önkormányzatokat 2004. évben megilletõ
normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról,
valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelõ kiegészítésrõl, illetve beszámításról
szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet módosításáról szóló 36/2004. (VII. 21.) PM–BM együttes rendelet,
84. a Vám- és Pénzügyõrség bûnmegelõzési, bûnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésérõl szóló 34/2004.
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(VI. 23.) PM rendelet 7. §-a, 7. §-t megelõzõ alcíme, 8. §
(2) bekezdése,
85. az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, az
illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló
32/2004. (VI. 21.) PM rendelet,
86. a kényszerítõ eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (VI. 19.) PM rendelet
8. § (2) bekezdése,
87. a postaforgalomban alkalmazandó egyes vámszabályokról szóló 28/2004. (IV. 29.) PM rendelet 15. § (2) bekezdése,
88. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet 28. § (5) bekezdése, 29. § (1), (3) bekezdése,
89. az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 21/2004. (IV. 21.) PM rendelet 10. §
(2) bekezdése,
90. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM rendelet módosításáról szóló 19/2004. (IV. 21.) PM
rendelet,
91. a hordós és kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosításáról
szóló 18/2004. (IV. 21.) PM rendelet,
92. a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
17/2004. (IV. 21.) PM rendelet,
93. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 16/2004.
(IV. 21.) PM rendelet 1–11. §-a, 12. § (2)–(3) bekezdése,
1., 2. számú melléklete,
94. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 82. §
(1)–(2) bekezdése, 84. § (1)–(2) bekezdése, 87. §-a,
95. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.)
PM rendelet módosításáról szóló 11/2004. (III. 12.) PM
rendelet,
96. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 138. § (2), (3), (7),
(10) bekezdése,
97. a befektetési szolgáltató és a külföldi székhelyû befektetési szolgáltató magyarországi fióktelepe üzleti, szolgáltatási tevékenységéhez, a befektetési vállalkozás és hitelintézet kereskedési könyv vezetéséhez, az árutõzsdei
szolgáltató és az elszámolóház szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségérõl
szóló 5/2004. (II. 12.) PM rendelet 23. § (2) bekezdése,
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98. a befektetési alapkezelõk adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 11/2002. (II. 20.) PM rendelet
módosításáról szóló 4/2004. (II. 12.) PM rendelet,
99. az egyes szakmai és vizsgáztatási követelményekrõl
szóló PM rendeletek módosításáról szóló 2/2004. (I. 22.)
PM rendelet,
100. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló
1/2004. (I. 5.) PM rendelet,
101. az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl,
az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló
43/2003. (XII. 29.) PM rendelet,
102. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 42/2003.
(XII. 29.) PM rendelet,
103. az egyes, adózással összefüggõ pénzügyminiszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2003. (XII. 29.) PM
rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (3)–(4) bekezdése,
104. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 40/2003.
(XII. 29.) PM rendelet,
105. a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet módosításáról szóló 39/2003.
(XII. 27.) PM rendelet,
106. a fejlesztési célú adókedvezmény engedélyezése
iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról szóló 38/2003. (XII. 27.) PM rendelet 1. §-a,
107. az illeték megállapításának mellõzésérõl szóló
40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló
35/2003. (XII. 19.) PM rendelet 1. §-a,
108. a Vám- és Pénzügyõrség Öltözködési Szabályzatáról szóló 9/1999. (III. 31.) PM rendelet módosításáról
szóló 25/2003. (XI. 7.) PM rendelet,
109. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeirõl szóló
2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 24/2003.
(X. 3.) PM rendelet,
110. a hadkötelesek rendkívüli állapot idejére való meghagyásáról szóló 14/1994. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 21/2003. (VIII. 22.) PM rendelet,
111. a Vám- és Pénzügyõrség Öltözködési Szabályzatáról szóló 9/1999. (III. 31.) PM rendelet módosításáról
szóló 19/2003. (VII. 31.) PM rendelet,
112. a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együttes rendelet 179. § (2)–(3) bekezdése, melléklete,
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113. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló
16/2003. (VII. 1.) PM rendelet,
114. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
17/1993. (VI. 18.) PM rendelet módosításáról szóló
14/2003. (VI. 7.) PM rendelet,
115. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló
11/2003. (V. 15.) PM rendelet,
116. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes
szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 10/2003. (V. 9.) PM rendelet,
117. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló
1/2003. (I. 9.) PM rendelet,
118. a befektetési alapkezelõk adatszolgáltatásának
rendjérõl és tartalmáról szóló 11/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 54/2002. (XII. 30.) PM rendelet,
119. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 52/2002.
(XII. 29.) PM rendelet,
120. a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
43/2002. (XII. 20.) PM rendelet,
121. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 42/2002.
(XII. 20.) PM rendelet,
122. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM rendelet módosításáról szóló 40/2002. (XII. 6.) PM
rendelet,
123. a befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet és a tõzsde tájékoztatási kötelezettségérõl szóló 6/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 38/2002. (XII. 5.) PM rendelet,
124. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeirõl szóló
2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 32/2002.
(XI. 9.) PM rendelet,
125. a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai
illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló
13/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról szóló 31/2002.
(X. 29.) PM rendelet,
126. a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
18/2002. (IV. 25.) PM rendelet,
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127. a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló
17/2002. (IV. 25.) PM rendelet,
128. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes
szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 5/2002. (II. 8.) PM rendelet,
129. a devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokról, illetve egyéb devizális
vonatkozású jogszabályok hatályon kívül helyezésérõl
szóló 57/2001. (XII. 30.) PM rendelet,
130. az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl,
az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló
51/2001. (XII. 20.) PM rendelet,
131. az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet módosításáról
szóló 44/2001. (XI. 9.) PM rendelet,
132. a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet módosításáról szóló 42/2001. (XI. 9.) PM rendelet,
133. a pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl a Magyar Államkincstárban tárgyú 36/1999.
(XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2001.
(XI. 9.) PM rendelet,
134. az egyes szakmai követelményekrõl szóló PM
rendeletek módosításáról szóló 35/2001. (X. 10.) PM
rendelet,
135. a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 15/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról
szóló 34/2001. (IX. 14.) PM rendelet,
136. a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet módosításáról szóló 21/2001. (VI. 6.) PM rendelet,
137. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM rendelet módosításáról szóló 19/2001. (IV. 13.) PM
rendelet,
138. a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet módosításáról szóló 18/2001. (III. 13.) PM rendelet,
139. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált
iskolai rendszerû felsõfokú szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 54/2000. (XII. 29.) PM rendelet,
140. a pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl a
Magyar Államkincstárban tárgyú 36/1999. (XII. 27.) PM
rendelet módosításáról szóló 53/2000. (XII. 29.) PM rendelet 1–13. §-a, 14. § (2)–(4) bekezdése, 1–13. számú melléklete,
141. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
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(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 50/2000.
(XII. 21.) PM rendelet,
142. az illetékkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, az
illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról szóló
49/2000. (XII. 21.) PM rendelet,
143. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 44/2000.
(XII. 12.) PM rendelet,
144. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM rendelet módosításáról szóló 43/2000. (XII. 5.) PM
rendelet,
145. a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 15/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról
szóló 38/2000. (XI. 8.) PM rendelet,
146. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM rendelet módosításáról szóló 34/2000. (X. 6.) PM rendelet,
147. a termõföldnek nem minõsülõ ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekrõl szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról szóló 32/2000. (VIII. 29.) PM rendelet,
148. a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott
dolgok kezelésérõl és értékesítésérõl, valamint a pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltásáról és átutalásáról szóló
10/2000. (III. 24.) PM rendelet módosításáról szóló
31/2000. (VIII. 25.) PM rendelet,
149. az illeték megállapításának mellõzésérõl szóló
18/1999. (VIII. 18.) PM rendelet módosításáról szóló
25/2000. (V. 26.) PM rendelet,
150. a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet módosításáról szóló 20/2000. (V. 12.) PM rendelet,
151. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 33/1999.
(XII. 22.) PM rendelet,
152. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 30/1999.
(XII. 20.) PM rendelet,
153. a közteherjegy forgalomba hozataláról, a közteherjeggyel kapcsolatos eljárási, forgalmazási és elszámolási
szabályokról szóló 29/1997. (IX. 3.) PM rendelet módosításáról szóló 29/1999. (XII. 10.) PM rendelet,
154. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtására kiadott – 8/1994. (III. 8.) PM és a 20/1997. (VI. 11.) PM rendeletekkel módosított – 17/1993. (VI. 18.) PM rendelet
módosításáról szóló 20/1999. (IX. 1.) PM rendelet,
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155. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 41/1998.
(XII. 27.) PM rendelet,
156. a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
38/1998. (XII. 21.) PM rendelet,
157. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 37/1998.
(XII. 21.) PM rendelet,
158. az értékpapírkód elemeinek tartalmi meghatározásáról szóló 37/1996. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
szóló 21/1998. (VIII. 4.) PM rendelet,
159. a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló
13/1998. (IV. 30.) PM rendelet,
160. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM
rendelet módosításáról szóló 46/1997. (XII. 31.) PM rendelet,
161. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 42/1997.
(XII. 30.) PM rendelet,
162. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtására kiadott – 8/1994. (III. 8.) PM rendelettel módosított – 17/1993. (VI. 18.) PM rendelet módosításáról szóló
20/1997. (VI. 11.) PM rendelet,
163. a biztosítási felügyeleti díjak mértékérõl szóló
48/1996. (XII. 29.) PM rendelet,
164. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 29/1996.
(XII. 17.) PM rendelet,
165. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 32/1995.
(XII. 29.) PM rendelet,
166. a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM
rendelet módosításáról szóló 11/1995. (V. 27.) PM rendelet,
167. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 10/1995. (V. 4.)
PM rendelet,
168. a mezõgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatásról szóló 9/1993. (III. 12.) PM–NGKM együttes rende-
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let módosításáról szóló 23/1994. (VIII. 12.) PM–IKM
együttes rendelet,
169. a mezõgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatásokról szóló 9/1993. (III. 12.) PM–NGKM együttes rendelet módosításáról szóló 9/1994. (III. 29.) PM–NGKM
együttes rendelet,
170. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtására kiadott
17/1993. (VI. 18.) PM rendelet módosításáról szóló
8/1994. (III. 8.) PM rendelet,
171. a mezõgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatásról szóló 9/1993. (III. 12.) PM–NGKM együttes rendelet módosításáról szóló 2/1994. (I. 17.) PM–NGKM együttes rendelet, valamint
172. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991.
(V. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 38/1991.
(XII. 26.) PM rendelet.

44. §
Hatályát veszti
1. az egyes szociális és családügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2002. (IV. 5.) SZCSM rendelet,
2. a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997.
(X. 11.) NM rendelet módosításáról szóló 5/2002. (II. 26.)
SZCSM rendelet,
3. az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes
rendelet 15. § (2) bekezdése,
4. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjérõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együttes rendelet 25. § (2) bekezdése,
5. az egyéni védõeszközök követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2002. (II. 7.) SZCSM
rendelet 22. § (2) bekezdése,
6. a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 8/2001.
(XII. 20.) SZCSM rendelet 1–8. §-a, 9. § (2)–(3) bekezdése,
7. a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az
irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1999.
(VIII. 6.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 2/2001.
(IV. 10.) SZCSM rendelet,
8. a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet 16. § (2) bekezdése,
9. a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratke-
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zelési szabályzatról szóló 7/2000. (VII. 11.) SZCSM rendelet 3. § (2) bekezdése,
10. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló
6/2000. (VII. 6.) SZCSM rendelet,
11. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a
Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet módosításáról szóló 4/2000. (IV. 12.) SZCSM
rendelet 1–19. §-a, 20. § (2)–(3) bekezdése,
12. a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/2000. (III. 3.) SZCSM rendelet,
13. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
módosításáról szóló 2/2000. (I. 18.) SZCSM rendelet,
14. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 112. § (3)–(4) bekezdése, 113. §-a, 115. §-a,
15. az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltésérõl, elkészítésérõl és elosztásáról szóló 12/1997.
(VIII. 14.) MüM rendelet módosításáról szóló 10/1999.
(XII. 22.) SZCSM rendelet,
16. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 23. § (2)–(4) bekezdése,
17. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
18. § (4)–(5) bekezdése, valamint
18. a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet módosításáról szóló 6/1999.
(IX. 3.) SZCSM rendelet.

45. §
Hatályát veszti a gyógyszerészi magántevékenység
gyakorlásáról szóló 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet 10. §
(2)–(3) bekezdése.

46. §
Hatályát veszti
1. a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá
tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról,
valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítõ támogatásáról szóló 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelet
31. § (2) bekezdése,
2. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjérõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együttes rendelet módosításáról szóló 28/2007. (IX. 29.)
SZMM rendelet,
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3. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
módosításáról szóló 25/2007. (VI. 28.) SZMM rendelet
1–8. §-a, 9. § (2), (4) bekezdése,
4. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelet módosításáról szóló 24/2007. (VI. 26.) SZMM
rendelet,
5. a regionális képzõ központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén
belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint
a regionális képzõ központok és a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok együttmûködésérõl szóló 23/2005.
(XII. 26.) FMM rendelet módosításáról szóló 22/2007.
(V. 23.) SZMM rendelet 1–6. §-a, 7. § (2) bekezdése,
6. a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 3. §-a,
7. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
38. § (2) bekezdése,
8. a Színházmûvészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet módosításáról
szóló 19/2007. (V. 10.) SZMM–OKM együttes rendelet,
9. az egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról szóló 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet,
10. a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 30. § (2) bekezdése,
11. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 14/2007. (IV. 11.)
SZMM rendelet 3. § (2) bekezdése,
12. a kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.)
FMM rendelet módosításáról szóló 12/2007. (III. 7.)
SZMM rendelet,
13. a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl szóló
4/2001. (IX. 26.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról szóló 11/2007. (III. 7.) SZMM–EüM együttes rendelet,
14. az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
szóló 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §
(2)–(3) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,
15. a felnõttképzést folytató intézmények ellenõrzése
során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról szóló 7/2007. (II. 12.) SZMM rendelet,
16. a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001.
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(XII. 29.) OM rendelet módosításáról szóló 6/2007.
(II. 12.) SZMM rendelet,
17. a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékérõl és felhasználási szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.)
FMM rendelet módosításáról szóló 5/2007. (II. 12.)
SZMM rendelet,
18. az akkreditációs eljárás és követelményrendszer
részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról szóló 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet
1–20. §-a, 21. § (2)–(5) bekezdése, 1–10. számú melléklete,
19. az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
3/2007. (II. 9.) SZMM rendelet 1–24. §-a, 1. §-t megelõzõ
alcíme, 17. §-t megelõzõ alcíme, 20. §-t megelõzõ alcíme,
23. §-t megelõzõ alcíme, 24. §-t megelõzõ alcíme, 25. §
(1) bekezdés második mondata,
20. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2007.
(II. 9.) SZMM rendelet 1. §-a, 2. §-a, 1., 2. számú melléklete,
21. a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói
részére szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet
9. § (3)–(4) bekezdése,
22. a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet,
23. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet,
24. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló
9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 1–9. §-a, 10. §
(7)–(8) bekezdése, 1–3. számú melléklete,
25. az egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2006.
(XII. 27.) SZMM rendelet,
26. az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 6/2006. (XII. 12.)
SZMM rendelet,
27. a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 2006. évi szabályairól szóló 5/2006. (X. 13.) SZMM
rendelet,
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28. a 2007. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 4/2006. (IX. 28.) SZMM rendelet, valamint
29. a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek
igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM
rendelet módosításáról szóló 3/2006. (IX. 15.) SZMM rendelet 1–3. §-a, 4. § (2) bekezdése.

47. §
Hatályát veszti
1. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli
és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM
rendelet módosításáról szóló 2/2007. (VIII. 29.) TNM rendelet,
2. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történõ belépés rendjérõl szóló 1/1996. (VI. 19.)
TNM rendelet módosításáról szóló 1/2007. (VII. 11.)
TNM rendelet,
3. az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérõl szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet módosításáról szóló 8/2006. (V. 30.) TNM rendelet
1. §-a, 3. § (2) bekezdése, melléklete,
4. az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív programok és a Kohéziós Alap támogatási
döntéshozatalában részt vevõk, valamint a támogatások
felhasználásával való elszámolást végzõ személyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lebonyolításának
részletes rendjérõl szóló 5/2006. (V. 17.) TNM–GKM–
FMM–FVM–KvVM–TNM együttes rendelet 7. § (4) bekezdése,
5. a Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésû
elõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet módosításáról szóló
32/2005. (XII. 15.) TNM–TNM együttes rendelet,
6. a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter által adományozható díjakról szóló
31/2005. (X. 21.) TNM rendelet 7. § (2) bekezdése,
7. a terület- és regionális fejlesztési szakterületen kifejtett szakértõi tevékenység szabályozásáról szóló 13/2004.
(VIII. 6.) TNM rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
30/2005. (IX. 2.) TNM rendelet,
8. a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet módosításáról szóló 24/2005. (VII. 13.)
TNM rendelet,
9. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 22/2005. (V. 28.)
TNM rendelet,
10. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004.
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(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 21/2005. (V. 28.) TNM–GKM–
FMM–FVM–PM–TNM együttes rendelet 1–5. §-a, 7. §-a,
11. a Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésû
elõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet módosításáról szóló
15/2005. (V. 2.) TNM–TNM együttes rendelet,
12. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet
módosításáról
szóló
12/2005.
(IV.
15.)
TNM–GKM–FMM–FVM–PM–TNM együttes rendelet,
13. a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és
kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (II. 18.)
TNM rendelet 1–19. §-a, 20. § (2)–(3) bekezdése,
14. a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter felelõsségi körébe tartozó szervek
fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 34/2004. (XII. 25.)
TNM rendelet 5. § (2) bekezdése,
15. a Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésû
elõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet módosításáról szóló
33/2004. (XII. 23.) TNM–TNM együttes rendelet,
16. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet 40. § (2) bekezdése,
17. az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az
ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elõirányzatok felhasználásának
egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 16.) TNM–FMM–
FVM–GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról
szóló 12/2004. (VII. 31.) TNM–FMM–FVM–
GKM–KvVM–PM együttes rendelet,
18. a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Kutatás-fejlesztés, innováció fejezeti kezelésû elõirányzata felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló
4/2004. (IV. 23.) TNM rendelet 7. § (2) bekezdés e),
f) pontja, 7. § (3) bekezdése,
19. a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirõl szóló
18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet módosításáról szóló
1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet,
20. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM rendelet módosításáról szóló 7/2001. (XI. 23.) TNM
rendelet,
21. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítésérõl, tartalmáról és megszüntetésérõl szóló 1/1997. (II. 26.) TNM
rendelet módosításáról szóló 5/2001. (XI. 23.) TNM rendelet,
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22. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gépjármûveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/1993. (II. 9.) TNM rendelet
módosításáról szóló 3/2001. (XI. 9.) TNM rendelet,
23. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl a PHARE program koordinálásáért felelõs tárca nélküli miniszter hivatalában címû
2/2001. (III. 9.) TNM rendelet 4. § (3) bekezdése,
24. a szolgálati fegyvernek a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatoknál történõ rendszeresítésérõl, viselésérõl, használatáról és tárolásáról szóló 5/1999. (X. 27.) TNM rendelet
módosításáról szóló 4/2000. (IV. 21.) TNM rendelet,
25. az elismerések adományozásának rendjérõl szóló
1/1998. (I. 23.) TNM rendelet módosításáról szóló 2/2000.
(II. 23.) TNM rendelet 1–4. §-a,
26. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló 8/1999. (XI. 24.) TNM
rendelet 13. § (2) bekezdése,
27. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet módosításáról szóló 4/1999. (VI. 25.) TNM rendelet,
28. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítésérõl, tartalmáról
és megszüntetésérõl szóló 1/1997. (II. 26.) TNM rendelet
módosításáról szóló 3/1998. (XII. 16.) TNM rendelet,
29. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM rendelet 42. §-t megelõzõ alcíme,
30. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítésérõl, tartalmáról és megszüntetésérõl szóló 1/1997. (II. 26.) TNM
rendelet 63. § (2)–(3) bekezdése,
31. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gépjármûveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/1993. (II. 9.) TNM rendelet
módosításáról szóló 5/1996. (XI. 1.) TNM rendelet,
32. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2/1994. (IX. 20.)
TNM rendelet módosításáról szóló 4/1996. (VIII. 9.) TNM
rendelet, valamint
33. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló 2/1995.
(XII. 12.) TNM rendelet módosításáról szóló 3/1996.
(VIII. 9.) TNM rendelet.

48. §
(1) Hatályát veszti
1. a bírósági ügyintézõk által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 41. §-a, 41. §-t
megelõzõ alcíme,
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2. a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 218/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1–10. §-a, 11. § (4)–(8) bekezdése, 12. §-a, 1–4. számú
melléklete,
3. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló
330/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
4. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
rendelet 21. § (4)–(6) bekezdése, valamint
5. a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztõ Központ
(ICMPD) alapításáról és mûködésérõl szóló Megállapodás
és az azt módosító megállapodások kihirdetésérõl szóló
178/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti
1. a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 10/2008. (III. 29.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint
2. az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegû (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának
adófizetõk által felajánlott részébõl képzett bevételbõl
címû 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet módosításáról
szóló 146/2007. (XII. 4.) FVM rendelet.

49. §
(1) Hatályát veszti
1. a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. § (2)–(3) bekezdése,
2. a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet 1–18. §-a, 19. § (3),
(5)–(6) bekezdése,
3. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1–5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész, 6. § (1) bekezdés a)–b) pontja,
6. § (2) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti az
e rendelet mellékletével megállapított 1. számú melléklet
A. része I. fejezetének 2. pontja és II. fejezetének 1. pontja” szövegrész, melléklete,
4. a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése,
5. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdések-
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rõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 6–18. §-a, 19. §
(5)–(7), (9) bekezdése, 2. számú melléklete,
6. a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–48. §-a, 50–52. §-a, 1–22. számú melléklete,
7. az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok
monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl
szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 24. § (2)–(4) bekezdése, valamint
8. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a
felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes
kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész, 17. § (1) bekezdés a)–b) pontja, 17. § (2), (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti
1. a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a
költségmentesség szabályainak alkalmazásáról szóló
6/2008. (III. 1.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése, 7. §
(5) bekezdése,
2. a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2007.
(V. 11.) HM rendelet,
3. az egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítõ támogatásáról szóló 9/2007. (II. 20.) SZMM rendelet,
valamint
4. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.)
PM rendelet módosításáról szóló 50/2001. (XII. 20.) PM
rendelet.

50. §
(1) E rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2009. január 3-án hatályát veszti.
(2) A 48. § 2008. július 2-án lép hatályba.
(3) A 49. § és az 53. § 2009. január 2-án lép hatályba.

51. §
(1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsõoktatási
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intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.
(XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2006.
(XII. 7.) Korm. rendelet 26. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendelet 2009. szeptember 2-án hatályát veszti.”
(2) Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelõ anyag mennyiség meghatározás
módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. számú melléklet tartalmazza azokat a vízminõségi és mennyiségi mérõmûszereket, amelyek beszerzése
figyelembe vehetõ a díjelõleg számításnál.”

52. §
(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdésében
az „e rendelet hatálybalépését követõ hatvan napon belül
teszi közzé a Magyar Közlönyben” szövegrész helyébe az
„a Magyar Közlönyben közzéteszi” szöveg lép.
(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §
(6) bekezdésében a „hatályát veszti” szövegrész helyébe a
„hatályát veszti; e bekezdés 2010. január 2-án hatályát
veszti” szöveg lép.
(3) A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (5) bekezdésében a „Rek.” szövegrész helyébe a „szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés” szöveg, a
„Csbr.” szövegrészek helyébe a „csatornabírságról szóló
204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet” szöveg lép.

53. §
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet módosításáról szóló 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az
„A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet” szöveg, a „hatályát veszti” szövegrész helyébe a
„hatályát veszti; ez a bekezdés 2009. szeptember 10-én hatályát veszti” szöveg, 6. § (4) bekezdésében az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet”
szöveg lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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2. §

A Kormány tagjainak
rendeletei
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
1/2008. (V. 8.) MeHVM
rendelete
a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti
és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli
magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának szabályairól
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet
1. §-a f) és g), illetve 3. §-a d) és e) alpontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. § (9) bekezdésére – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének a X. Miniszterelnökség fejezet (a továbbiakban: Miniszterelnökség) fejezeti kezelésû elõirányzatai közül a:
a) 9. cím Fejezeti kezelésû célelõirányzatok 2. alcím
Célelõirányzatok ezen belül:
aa) a Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 25. jogcímcsoport, valamint
ab) a Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret
26. jogcímcsoport elõirányzataira (a továbbiakban együtt:
kisebbségi elõirányzatok).
b) Határon túli magyarok programjainak támogatása,
9. cím, 4. alcím, ezen belül:
ba) a Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1. jogcímcsoport,
bb) a Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési
támogatás, valamint a szórványoktatás és csángó magyarok támogatása 2. jogcímcsoport, továbbá
bc) a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 3. jogcímcsoport, és
bd) a magyar–magyar kapcsolattartás erõsítése 4. jogcímcsoport (a továbbiakban együtt: határon túli elõirányzatok).

A rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokról rendelkezni, azok terhére kötelezettséget vállalni a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkára (a továbbiakban: szakállamtitkár) jogosult.

II. Fejezet
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK
SZABÁLYAI
3. §
(1) A határon túli elõirányzatok esetében legfeljebb a
költségvetési törvény szerint rendelkezésre álló elõirányzatok 10%-a használható fel az elõirányzatok kezelésével
és felhasználásával kapcsolatos mûködési és felhalmozási
kiadásokra, ideértve a szerzõdések elõkészítésével és megkötésével, a nyilvántartással, a könyveléssel és a szakmai,
továbbá pénzügyi ellenõrzéssel kapcsolatos költségeket,
valamint a mindezek ellátásához szükséges feltételek biztosításával összefüggõ kiadásokat is.
(2) A kisebbségi elõirányzatokkal, illetve a határon túli
elõirányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátásában a MeH
kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárságának illetékes szakfõosztályai (a Nemzetpolitikai Ügyek
Fõosztálya, illetve a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Fõosztály) vesznek részt.
(3) Az elõirányzatokból pályázati úton, valamint pályázati rendszeren kívül – az e rendeletben meghatározottak
szerint – nyújtható vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázati eljárás
4. §
(1) A pályázati felhívást az illetékes fõosztályok:
a) a kisebbségi elõirányzatok vonatkozásában – az 1. §
aa) alpontja szerinti elõirányzat esetén a pályázat benyújtására jogosult országos kisebbségi önkormányzatok egyidejû tájékoztatása mellett – a MeH honlapján,
b) a határon túli elõirányzatok esetében legalább egy
országos terjesztésû napilapban, valamint a MeH honlapján teszi közzé.
(2) A pályázati felhívás közzétételére az 1. § bb) alpontjában érintett célelõirányzat esetében a közremûködõként
bevont határon túli társadalmi szervezet is jogosult.
(3) A pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott idõn belül kell benyújtani, a határidõ elmulasztása
esetén a pályázatot el kell utasítani. A pályázat benyújtásának formai és tartalmi feltételeirõl, a pályázatok benyújtásának határidejérõl, a szükséges önrészrõl, valamint az el-
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nyerhetõ támogatás mértékének felsõ határáról, a pályázati
dokumentációhoz való hozzáférés módjáról és a pályázat
benyújtásának feltételeirõl a pályázati felhívás rendelkezik.
(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét (címét), telefon- és telefaxszámát, valamint e-mail címét, adószámát (adóazonosító jelét) és a bejegyzés tényét igazoló nyilvántartási számát,
b) a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján
igényelhetõ támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését,
c) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, külön feltüntetve az általános forgalmi adó (áfa) összegét, a
részletes költségvetési tervet és a saját forrás mértékét,
d) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését,
e) a pályázati felhívásban elõírt egyéb adatokat.
(5) A pályázathoz csatolni kell:
a) eredetiben, 60 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági, hatósági, illetve az adott ország joga szerint
történõ nyilvántartásba vételérõl,
b) közjegyzõ vagy az adott ország jogrendszere szerinti
más hatóság által, illetve az igazolás kiadására jogosult
szervezet részérõl kiállított, hitelesített aláírási címpéldányt,
c) eredetiben a pályázó bankszámláit vezetõ hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámláinak vezetésérõl,
d) a pályázó létesítõ okiratáról/alapszabályáról készített egyszerû másolatot,
e) magyarországi pályázó esetén, a pályázó nyilatkozatát, illetve 30 napnál nem régebbi igazolást az adóhatóságtól arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,
f) a pályázó cégszerûen aláírt nyilatkozatát:
fa) a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljes körûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl,
fb) arról, hogy az általános forgalmi adó (áfa) levonására jogosult-e,
fc) magyarországi pályázó esetében hozzájárulását arra
vonatkozóan, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése
céljából az adószámát (adóazonosító jelét), társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Magyar Államkincstár, illetve a támogatási szerzõdést kötõ támogató szerv felhasználhatja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
fd) arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig bejelenti, ha ellene végelszámolási
vagy felszámolási eljárás indult, illetve lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása keletkezett,
fe) annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
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ff) arról, hogy a magyar államháztartás alrendszerébõl
folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs és munkaügyi kapcsolatai rendezettek;
fg) arról, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység,
feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve
milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
fh) arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban
és a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek által
történõ ellenõrzéséhez hozzájárul, valamint
g) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb dokumentumokat.
(6) Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell azok magyar nyelvû fordítását.
(7) A pályázatot csak akkor lehet elbírálni, ha az megfelel a (3)–(6) bekezdésekben meghatározott követelményeknek.
(8) A benyújtott pályázat érvénytelenségérõl a pályázat
beérkezésétõl számított 15 napon belül értesíteni kell a pályázót. A pályázat érvénytelenségének eseteit a pályázati
felhívásnak is tartalmaznia kell.
(9) Hiányos pályázat esetén a pályázót a beérkezésétõl
számított 8 napon belül, 15 napos határidõ kitûzésével
hiánypótlásra kell felszólítani. A határidõ kérelemre, egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A meghosszabbított hiánypótlási határidõ eredménytelen lejárta
esetén a pályázatot érvénytelennek kell minõsíteni. A
hiánypótlás feltételeit a pályázati felhívásnak is
tartalmaznia kell.
(10) A pályázati eljárás eredményességérõl, az érvényes
pályázatokról, a támogatás összegérõl a pályázati felhívásban megjelölt határidõben a szakállamtitkár dönt. A pályázat eredményérõl a döntéstõl számított 15 munkanapon
belül írásban kell értesíteni a pályázót. Az elutasításról
szóló döntés esetén annak indokáról is 15 napon belül
értesíteni kell a pályázót azzal, hogy a döntés végleges.

Pályázati rendszeren kívüli támogatások
5. §
(1) Nem pályázati úton is nyújtható támogatás azokban
az esetekben, amikor a kérelem válságos helyzetben lévõ,
illetõleg mûködési zavarral küzdõ intézmények, hazai és
nemzetközi szervezetek megsegítésére, valamint olyan célok és feladatok megvalósításának támogatására irányul,
melyek elbírálása egyedi döntést igényel. A nem pályázati
úton nyújtott támogatásokról a szakállamtitkár írásban
dönt.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben hozott egyedi döntések céljára – az elõirányzattal rendelkezõ döntése
szerint – az elõirányzat teljes összege felhasználható.
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(3) Az egyedi támogatásra irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a 4. § (4) bekezdésében és (5) bekezdése a)–f)
pontjaiban, valamint (6) bekezdésében meghatározott adatokat és legkésõbb a szerzõdéskötéssel egyidejûleg a kérelmezõnek csatolnia kell az elõírt nyilatkozatokat.

Szerzõdéskötés
6. §
(1) Támogatás a pályázatban/kérelemben igényelt
összegnél kisebb összegben is nyújtható azzal, hogy a 4. §
(4) bekezdés c) pontjában foglalt részletes költségvetésben
a támogatott részt külön fel kell tüntetni.
(2) A 4. § (10) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében
foglalt döntése alapján a szakállamtitkár a nyertes pályázóval/kérelmezõvel a támogatás felhasználásáról írásbeli
szerzõdésben állapodik meg.
(3) A pályázat/kérelem elfogadásáról szóló döntés szerzõdéskötési ajánlat elfogadásának minõsül, melyre a következõk szerint meghatározott határidõig az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni. Érvényét veszíti a támogatási döntés, ha az értesítés kézbesítésétõl számított
30 napon belül a pályázónak/kérelmezõnek felróható
okból nem jön létre a szerzõdés.
(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a következõ
dokumentumok rendelkezésre állnak:
a) magyarországi kedvezményezett nyilatkozata, vagy
az adóhatóság (APEH, VPOP önkormányzati adóhatóság)
igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett hozzájárul
ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban,
b) a bírósági végzés másolata a bejegyzésrõl,
c) 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány,
d) a szükséges hatósági engedélyek (beruházások esetében), valamint
e) a kedvezményezett szervezet nyilatkozata arról,
hogy nem áll felszámolási eljárás, csõd-, végelszámolás,
illetve adósságrendezési eljárás alatt.
(5) A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a
magyarországi kedvezményezett munkaadó a rendezett
munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelel, és azok teljesülését a külön
jogszabályban meghatározott módon igazolja.
(6) A kötelezettségvállalás dokumentumának – figyelembe véve az Ámr. 57/A. §-ában elõírt speciális tartalmi
követelményeket is – tartalmaznia kell:
a) a támogatás konkrét célját,
b) a támogatás folyósításának feltételeit,
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c) a szakmai, mûszaki teljesítés idõpontját, melyet
tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás
esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés
határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem
haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át,
d) a kifizetendõ összeget,
e) az összeg kifizetésének ütemezését és idõpontját, a
következõ évre (évekre) ütemezhetõ kötelezettségek esetében évenkénti ütemezésben,
f) a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget,
g) a kedvezményezett kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a
vonatkozó számviteli, adóügyi, társadalombiztosítási jogszabályok elõírásait és a támogatás felhasználása során a
hatályos közbeszerzésekrõl szóló törvény szerint jár el, illetve érvényesíti azt,
h) hogy a kedvezményezett a támogatásból finanszírozott kiadások esetében rendelkezik-e adólevonási joggal
(áfa),
i) a támogatott tevékenység meghiúsulása esetén a támogatási összeg visszatartásának, illetve visszafizettetésének szabályait,
j) a szerzõdésszegés eseteit és szankcióit.
(7) A támogatás folyósítását azonnali hatállyal fel kell
függeszteni, és a már kiutalt támogatás visszafizetését kell
elõírni elõ, ha
a) a támogatott szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot
szolgáltatott,
b) a támogatott szervezet, neki felróható okból nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, különösen,
ha a támogatást a megjelölt céltól eltérõen használja, vagy
használta fel, illetve
c) a támogatott feladat megszûnt.
(8) Elõfinanszírozás esetén a szerzõdéskötés feltételeként a támogató kikötheti az azonnali beszedési megbízás
alkalmazásához történõ hozzájárulás megadását.
(9) Ugyanazon kedvezményezettnek egy elõirányzatból
ugyanazon célra a tárgyéven belül csak különösen indokolt esetben nyújtható ismételt támogatás.
(10) Nem nyújtható támogatás olyan kedvezményezett
részére, aki valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltat,
valamint, aki a támogatóval korábban kötött szerzõdésben
foglalt feltételeket megszegte. Nem nyújtható támogatás
továbbá használt eszköz vásárlásához sem.
(11) A támogatási szerzõdésben kell meghatározni, hogy a
támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított vagyon,
a mûködtetési kötelezettség elõírt idõtartama alatt, csak a kötelezettségvállaló elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe, illetve terhelhetõ meg. A szerzõdésben meghatározott elidegenítési és
terhelési tilalom esetében – szerzõdéskötéstõl számított
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15 napon belül történõ – bejegyeztetésének kötelezettsége és
a bejegyeztetés költségei a kedvezményezettet terhelik, továbbá, hogy pénzügyi teljesítésre csak a bejegyeztetésrõl
vagy annak kezdeményezésérõl szóló igazolás benyújtását
követõen kerülhet sor.
(12) A szerzõdés megkötését követõen a támogató által
kiírt pályázati úton megítélt támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a
támogatott program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat – a határon túli támogatások esetében a határon túli
támogatások központi nyilvántartási rendszerében rögzítve, és az erre vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott módon közzétéve – a MeH honlapján közzé kell tenni, legkésõbb a döntés meghozatalát követõ 60. napig. Az
adatok hozzáférhetõségét a honlapon legalább 5 évig biztosítani kell. Nem kell közzétenni a támogatást, ha az a
közzétételi határidõ elõtt visszavonásra kerül, vagy arról a
kedvezményezett lemond.
(13) A 4. § (4)–(6) bekezdésekben és a 6. §-ban foglaltakat a szakállamtitkárság illetékes szakfõosztályai tételesen
ellenõrzik.

A támogatások folyósítása
7. §
(1) Pénzügyi teljesítésre érvényes szerzõdés alapján, kizárólag a szakfõosztály által meghatározott, leellenõrzött
és a szerzõdésben foglalt folyószámlára, banki átutalással
kerülhet sor. A kifizetés teljesítményarányos finanszírozás
esetén a kedvezményezett szerzõdésben meghatározott
kötelezettségeinek teljesítése után történhet.
(2) Az elõirányzatok terhére nyújtott egyedi vagy pályázati támogatások folyósítása utólagosan, a kedvezményezett által benyújtott és a szakmai szervezeti egységek
(a szakállamtitkárság illetékes szakfõosztályai) által ellenõrzött és elfogadott elszámolások alapján történhet.
(3) Támogatási elõleg, illetõleg a támogatás egy összegben történõ folyósítására csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a teljesítményarányos finanszírozás a támogatási
cél megvalósítását nem teszi lehetõvé. Támogatási elõleg
nyújtása esetén a fennmaradó támogatás folyósításának
feltétele az elõleggel történõ elszámolás. Az elõfinanszírozás tényét a szerzõdésben rögzíteni szükséges.
(4) A kedvezményezett mûködéséhez nyújtott támogatások biztosítása idõarányosan történik. Az idõarányostól
eltérõ folyósítást a kedvezményezett megfelelõ indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Az idõarányostól eltérõ felhasználás engedélyezésére a
kötelezettségvállaló jogosult. Abban az esetben, ha az eltérõ finanszírozást megalapozó indokok a szerzõdés megkötését követõen merülnek fel, a szerzõdést módosítani
szükséges.
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(5) A pénzügyi teljesítést az illetékes szakfõosztály írásban kezdeményezi, mely alapján a szerzõdésben szereplõ
bankszámlára, a pénzügyi ellenjegyzés bizonylatában
meghatározott kiemelt elõirányzatonkénti megbontás
alapján a MeH Költségvetési Fõosztálya intézkedik a támogatás átutalásáról.

A támogatás felhasználása és a támogatással történõ
elszámolás
8. §
(1) A teljesítményarányos finanszírozás kivételével a
kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról utólag, a
szerzõdésben rögzítettek szerint, szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás benyújtásával számolnak el.
(2) A támogatás összegének felhasználásáról készített
elszámolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékletét képezõ
költségvetésben szereplõ költségekre vetítve;
b) a támogatás felhasználását igazoló számlákat, bizonylatokat, illetve azok hitelesített másolatait, költségtételek szerinti bontásban;
c) a számla tartalmazza a számla kibocsátójának nevét,
a számla sorszámát, a számla tartalmát (kifizetés jogcímét), a számla keltét és a teljesítés idõpontját, az áfaalapot,
az áfatartalmat és a bruttó összeget;
d) készpénzes kifizetés esetén a készpénzfelvétel tényét igazoló bizonylatot, átutalás esetén teljesített számlamásolat mellett a bankszámla terhelésérõl szóló banki igazolást vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt);
e) a saját forrás és/vagy társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat);
f) a saját forrás és/vagy társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást (számla, bérjegyzék, egyéb kifizetést
igazoló bizonylat stb.);
g) bérköltség elszámolása esetén a pontos jogcímek
meghatározását.
(3) Az elszámoláshoz felhasznált bizonylatok eredeti
példányán fel kell tüntetni a szerzõdés iktatószámát, nyilvántartási számát. Másolat esetében az iktatószámon és a
nyilvántartási számon túlmenõen, az iratnak az eredetivel
történõ egyezõségre vonatkozó záradékot is tartalmaznia
kell. Az elszámolással egyidejûleg a támogatás fel nem
használt részét a kedvezményezett köteles az elõirányzat
javára a támogatási szerzõdésben meghatározott számlára
visszautalni.
(4) A szakmai teljesítés MeH illetékes szakfõosztályai
által kiállított igazolása a kedvezményezett szakmai beszámolóján és pénzügyi elszámolásán, valamint a teljesítés eredményeként létrehozott tárgyi eszköz, szellemi termék, egyéb alkotás, valamint a megvalósított program
hasznosíthatóságának, mûködéshez nyújtott támogatás
esetén a mûködés eredményességének szakmai megítélé-
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sén alapul. A szakmai teljesítésrõl szóló igazolásnak tartalmaznia kell az elvégzett vizsgálatok eredményét.
(5) A kedvezményezettnél folytatott szakmai ellenõrzésrõl a pályázati dokumentációhoz csatolandó feljegyzést
kell készíteni, melyet az elszámolás ellenõrzése során figyelembe kell venni. Az ellenõrzés során helyszíni ellenõrzésre is sor kerülhet, melyrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A helyszíni ellenõrzés során különösen vizsgálni kell
a támogatás hasznosulását. Szerzõdésszegés esetén a kötelezettségvállalót írásban kell értesíteni.
(6) Ha szükséges a szakmai beszámoló kiegészítése,
vagy a beszámolóval kapcsolatos egyéb probléma megállapítására kerül sor, a támogató határidõ kitûzésével felszólítja a kedvezményezettet a hiánypótlásra.
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a) a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen
alapított saját vagy részbeni fenntartásba átvett kisebbségi
kulturális, oktató-nevelõ és tudományos intézmények mûködéséhez, valamint fejlesztéséhez,
b) ilyen intézmények alapításának elõsegítéséhez, valamint
c) országos és/vagy térségi, illetve körzeti tevékenységû kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól
való átvételéhez.

(7) A határidõ eredménytelen lejárta esetén a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, ezért a
támogatónak intézkednie kell a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás visszafizetése iránt.

(2) A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret elõirányzat [1. § ab) alpontja] a pénzügyi nehézségek miatt
válságos helyzetbe jutott magyarországi kisebbségi nonprofit szervezetek, intézmények, kisebbségi önkormányzatok más forrásból nem finanszírozható mûködési zavarainak elhárítására, valamint kisebbségpolitikai szempontból kiemelt rendezvények, projektek eseti támogatására
használható fel.

(8) A kedvezményezett a támogatás összegébõl kizárólag akkor számolhatja el az egyes költségek után járó általános forgalmi adót (bruttó elszámolás), amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban általános forgalmi adólevonásra, vagy annak visszaigénylésére
nem jogosult. A nyertes pályázó, illetve a kedvezményezett a támogatás összegét más jellegû adó – ide nem értve a
bérjellegû adót, illetve járulékot – kifizetésére nem használhatja fel.

(3) A határon túli magyarok oktatási programjainak
támogatása elõirányzatból [1. § ba) alpontja] támogatás
nyújtható a Kedvezménytörvény, valamint az õket érintõ más törvények és jogszabályok által meghatározott
feladatok körében a határon túli magyarok kulturális és
nyelvi azonosságtudatának megõrzése és fejlesztése érdekében az Erdélyi magyar felsõoktatás fejlesztés
Sapientia alapítványi programhoz, kiemelten az Erdélyi
Magyar Tudományegyetem mûködési feltételeinek biztosításához.

(9) A szakmai és pénzügyi elszámoltatás lezárásáról az
illetékes szakfõosztály a Költségvetési Fõosztályt írásban
tájékoztatja.
(10) A még el nem számolt elõlegek állományáról a
Költségvetési Fõosztály a negyedévet követõ hónap
10-éig nyújt tájékoztatást az illetékes szakfõosztályok részére.
(11) A döntési, a kötelezettségvállalási (szerzõdés és
mellékletei), valamint az elszámoltatási dokumentumok
eredeti példányait a szakállamtitkárság illetékes szakfõosztálya – a jogszabályban meghatározott ideig õrzi.

Az elõirányzatok felhasználásának jogcímei
9. §
(1) A kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása [1. § aa) alpontja] elõirányzat felhasználásának támogatási célja, hogy folytatódjon a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer megerõsödése és kiszélesítése. Ennek érdekében az elõirányzatból támogatás
nyújtható:

(4) A Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési
támogatás,valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása elõirányzat [1. § bb) alpontja]
a) az Oktatási-nevelési támogatási programja a nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatás nyújtása a
Kedvezménytörvény alapján nyújtott támogatások rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint, a szomszédos államokban élõ magyar nemzetiségû alap-, illetve
középiskolában tanuló diákok, valamint felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók pályázat útján történõ támogatását
célozza;
b) a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatási
program a kárpát-medencei magyar szórványoktatás hatékonyságának növelése, a csángó magyarok identitás- és
nyelvmegõrzésének támogatását irányozza elõ.
(5) A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [1. §
bc) alpontja] elõirányzat célja támogatást biztosítani a
szomszédos államokban élõ magyarok szülõföldön való
boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e célokra létrehozott
intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásához, illetve hosszú távú kötelezettségvállalást jelentõ kiemelt beruházási programokhoz, gazdaságfejlesztési és
vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez, valamint az
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intézménymûködtetés elõre tervezhetõ módon történõ támogatásához.
Az elõirányzat különösen az alábbiakra biztosít fedezetet:
a) Nemzeti intézmények és programok elõirányzatrészbõl, tartósan, elõre tervezhetõ módon kap támogatást a
MeH által a külhoni magyarság javaslatára és véleményét
meghallgatva kijelölt legfontosabb külhoni nemzeti intézmények és programok köre;
b) A Szátv. végrehajtásához kapcsolódó kiadások támogatási keret, amely a Kedvezménytörvényben meghatározott támogatásokhoz és kedvezményekhez való hozzájutás elõsegítésére létrehozott szervezetek (információs
irodák) mûködési feltételeihez biztosít hozzájárulást;
c) Határon túli magyarok média- és kiemelt kulturális
programjainak támogatása kerete, külhoni média- és kiemelt kulturális programok támogatása, amelyek egyben a
magyarság egyes közösségeinek széles körû megismerését, személyes kapcsolatok megerõsítését is szolgálja;
d) Koordinációs keret, amelynek tartalma különösen a
határon túli magyarok anyaországgal való kapcsolatainak
fenntartását elõsegítõ és egyéb határon túli támogatások
nyújtása, a határon túli magyar kulturális, oktatási és közösségi intézmények, más forrásból nem finanszírozható
mûködési zavarainak elhárítása, kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, programok támogatása;
e) Gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési keret,
az uniós forrásokon alapuló fejlesztések támogatását szolgálja. Feladata az erre létrehozott közhasznú nonprofit
szervezet bevonásával elõsegíteni a külhoni magyarok pályázati lehetõségekrõl való tájékoztatását, versenyképességük növelését, a források eséllyel történõ megszerzésére
való felkészítésük a közös térség- és intézményfejlesztés
érdekében;
f) Elismerések, kitüntetések céljára elkülönített elõirányzat-rész, amely miniszterelnöki elismerések, kiemelten a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995.
(IX. 28.) ME rendeletben megfogalmazott kitüntetés költségeinek fedezetére szolgál.
(6) A magyar–magyar kapcsolattartási támogatás elõirányzat [1. § bd) alpont] szolgál a magyar igazolvánnyal,
magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezõ szerb, valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas támogatására,
akik oktatási, kulturális, mûvészeti, közmûvelõdési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttmûködési, magyar–magyar együttmûködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra. A
Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 12. § (4) bekezdés alapján átcsoportosított ezen elõirányzatból a Szülõföld Alap határon túli közremûködõ szervezetek útján
nyújt támogatást.
(7) Az elõirányzatot kezelõ és a támogatott szervezet a
(3)–(6) bekezdésben meghatározott elõirányzati keretbõl
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nyújtott támogatásokról a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet szerint köteles
a Nyilvántartási Rendszernek adatszolgáltatást teljesíteni.

III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §
Ez a rendelet a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló 1993. évi LXXVII. törvény, továbbá a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 1. § (3) bekezdése elõírásaira figyelemmel került kiadásra. Az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben, továbbá az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának
rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendeletben, valamint a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások
rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendeletben és a
szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

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

A honvédelmi miniszter
11/2008. (V. 8.) HM
rendelete
a katonai toborzás rendjérõl szóló
23/2002. (IV. 10.) HM rendelet
módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
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287. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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4. §

Az R. a 8. §-t követõen a következõ 8/A. §-sal és a
8/A. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Az MH KKB feladatai

1. §

8/A. § Az MH KKB végrehajtja a szerzõdéses állomány
katonai alapkiképzését.”

A katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)–(2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A toborzás szakmai irányítását a Honvéd Vezérkar
fõnöke a toborzás központi irányító szerve útján látja el.
(2) A toborzás központi irányító szerve a Honvédség
központi személyügyi szerve, végrehajtó szervei a hadkiegészítõ parancsnokságok, a Magyar Honvédség Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóságának Alkalmasság-vizsgáló Intézete (a továbbiakban: MH HEK AVI), a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis (a továbbiakban: MH KKB), valamint a Honvédség katonai szervezetei.”

Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hadkiegészítõ parancsnokság – a Honvédség
központi pénzügyi szerve, a Honvédség központi személyügyi szerve és a Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Személyszállítási Üzletág közötti
szolgáltatási szerzõdés alapján – a jelentkezõnek a katonai
szervezetnél, az MH HEK AVI-nál, illetve az MH
KKB-nál történõ megjelenésére a melléklet szerinti felhívás kibocsátásával intézkedik.”

2. §

6. §

(1) Az R. 5. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Honvédség központi személyügyi szerve a katonai toborzás szaktevékenységének keretében:]
„k) ellenõrzi, elemzi, értékeli és összegzi a toborzó
munka hatékonyságát, arról évente június 30-ig a Honvéd
Vezérkar fõnöke útján jelentést tesz a honvédelmi miniszternek,”

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az R. 5. §-a a következõ n) és o) ponttal egészül ki:
[A Honvédség központi személyügyi szerve a katonai toborzás szaktevékenységének keretében:]
„n) évente október 31-ig elkészíti a szerzõdéses állomány katonai alapkiképzésének tervét, amelyet jóváhagyásra felterjeszt a Honvéd Vezérkar fõnökének,
o) ellenõrzi, elemzi és értékeli a szerzõdéses állomány
katonai alapkiképzésének végrehajtását.”

5. §

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint
a pénzügyminiszter
26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM
együttes rendelete

„Az MH HEK AVI feladatai

a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési
Operatív Program,
valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés
pénzügyi végrehajtásáról szóló
11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet
módosításáról

7. § Az MH HEK AVI évente május 30-ig tájékoztatja
a Honvédség központi személyügyi szervét a hivatásos
és szerzõdéses állomány utánpótlása érdekében végzett
alkalmassági vizsgálatok eredményérõl és tapasztalatairól.”

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésében, illetve 33. § (3) bekezdés

3. §
Az R. 7. §-a és a 7. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
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b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § m) pontjában, illetve a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában megállapított feladatkörünkben a következõket rendeljük el:

1. §
(1) A 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.)
FMM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: FMM–PM
R.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„b) a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program intézkedésein:
az Operatív Program keretében, az
ba) 1.2. az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése,
bb) 5.1. technikai segítségnyújtás, azon technikai segítségnyújtás projektek kivételével, amelyek kedvezményezettje az irányító hatóság”
[elnevezésû intézkedéseket kell érteni.]
(2) Az FMM–PM R. 2. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:
c) EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedésein:]
„ce) 5–6. technikai segítségnyújtás, azon technikai segítségnyújtás projektek kivételével, amelyek kedvezményezettje az irányító hatóság”
[elnevezésû intézkedéseket kell érteni.]
(3) Az FMM–PM R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet által tartalmazott fogalmak közül
a) az Egységes Monitoring Információs Rendszer (a továbbiakban: EMIR), a közremûködõ szervezetek, a monitoring bizottság fogalmak meghatározását az Európai
Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló 102/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §
(1) bekezdése tartalmazza,
b) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (a továbbiakban: EQUAL Program), a Közösségi Támogatási Keret fogalmak meghatározását az R. 2. § (1) bekezdése tartalmazza,
c) az intézkedés, a végsõ kedvezményezett kifejezések
a Rendeletben foglaltak szerint értelmezendõk.”
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Az FMM–PM R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az Operatív Programnak a 2. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott intézkedései, valamint az
EQUAL Program végrehajtása tekintetében – az R. 20. §
(1) bekezdésben meghatározott – pénzügyi közremûködõ szervezetként és az e rendelet 6. §-ában meghatározott követeléskezelési tevékenység ellátására a Kincstárt
jelöljük ki.”

3. §
(1) Az FMM–PM R. 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott intézkedések esetében az irányító hatóság
által megkötött és a Kincstár részére átadott támogatási
szerzõdések és mellékleteinek egy példányát nyilvántartja
és irattárba helyezi.
(2) A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedésekre vonatkozóan, intézkedésenként
a rendelkezésre álló támogatási keret terhére külön nyilvántartásokat vezet az olyan feladatok tekintetében, amelyek nyilvántartását az EMIR nem tartalmazza.”
(2) Az FMM–PM R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott intézkedések esetében az ellenõrzést követõen összeállítja a kincstári hitelesítési jelentést és elkészíti az elutasított és felfüggesztett tételeket tartalmazó listát,
és azokat megküldi a szakmai közremûködõ szervezetnek.”

4. §
Az FMM–PM R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Operatív Program, valamint az EQUAL Program intézkedéseinek végrehajtásában részt vevõ bármely
érintett szervezet írásbeli javaslatot tehet a Kézikönyvek
módosítására. A javaslat elfogadásáról és a Kézikönyvek
módosításáról az irányító hatóság vezetõjének elõterjesztése alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke dönt.
A Kézikönyvek módosításáról az irányító hatóság
vezetõje haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt.”

5. §
Az FMM–PM R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„9. § A 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott
intézkedések tekintetében a teljes pénzügyi monitoring tevékenységet a Kincstár látja el, amelynek keretében
a) pénzügyi szempontból ellenõrzi a kedvezményezettek által készített elõrehaladási jelentéseket,
b) ellenõrzi a számlákat és bizonylatokat,
c) javaslatot tesz az esedékes támogatási részlet kifizethetõsége tárgyában,
d) részt vesz a helyszíni látogatásokon a projektek
helyszínén, valamint az Operatív Program és az EQUAL
Program, valamint a strukturális alapok felhasználása keretében elvégzendõ feladatok pénzügyi végrehajtása során
az adott intézkedésért felelõs szakmai közremûködõ szervezettel együtt elsõ szintû ellenõrzést végez,
e) elkészíti a helyszíni látogatások jegyzõkönyvének
pénzügyi részét, azt megküldi
ea) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdése c) pont ce) alpontjában meghatározott intézkedések
esetén az irányító hatóságnak,
eb) a 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontjában meghatározott intézkedések esetén az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programirodának,
f) rendkívüli helyszíni látogatásokat kezdeményez,
amennyiben az a projektekrõl szerzett információk és a
problémafeltárás alapján indokolt,
g) folyamatosan feltölti a központi informatikai rendszer pénzügyi adatbázisát,
h) kapcsolatot tart a monitoring folyamat során a 2. §
(1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedések
esetén az adott intézkedésre kijelölt szakmai közremûködõ
szervezettel.”
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d) a c) pont szerinti intézkedési tervek végrehajtásának
helyzetérõl (a végrehajtott intézkedésekrõl, a végre nem
hajtott intézkedésekrõl és azok indokáról) évente egy alkalommal – január 15-ig – egy összefoglaló keretében tájékoztatja az irányító hatóságot.”

7. §
Az FMM–PM R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott intézkedések esetében a pénzügyi monitoring tevékenységgel összefüggésben külön jogszabályban
foglaltak szerint átfogó intézkedés szintû jelentést készít
az irányító hatóságnak.
(2) Az irányító hatóság eseti jelleggel egyéb, a 2. §
(1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó jelentés benyújtására írásban felhívhatja a
Kincstárt, amelynek az köteles eleget tenni.”

8. §
Az FMM–PM R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az államháztartási törvényben, valamint külön
megállapodásban foglaltak alapján az irányító hatóság a
technikai segítségnyújtás keret terhére legfeljebb a külön
megállapodásban rögzített mértékig a pénzügyi közremûködõ szervezet mûködési költségeihez fedezetet biztosít
az e rendelet 3. §-ában meghatározott feladatokhoz.”

6. §
Az FMM–PM R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kincstár az ellenõrzés tekintetében:
a) megküldi az irányító hatóság részére a Kincstár belsõ ellenõrzését ellátó részleg által az uniós támogatások
felhasználásával összefüggésben végrehajtott belsõ ellenõrzések ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul, de legkésõbb a jelentés lezárását követõ 15 napon belül,
b) megküldi az irányító hatóság részére az Európai
Számvevõszék, az Európai Bizottság, a Kifizetõ Hatóság,
a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Állami Számvevõszék, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzésekért felelõs szervezeti egysége által végrehajtott
ellenõrzésekrõl szóló ellenõrzési jelentéseket azok kézhezvételét követõ 15 napon belül,
c) megküldi az irányító hatóság részére az európai
uniós támogatások felhasználásával összefüggõ ellenõrzési jelentések alapján készített intézkedési terveket azok elkészültét követõ 15 napon belül,

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

10. §
Ez a rendelet a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenõrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i
438/2001/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,

Dr. Veres János s. k.,

önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

pénzügyminiszter
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III. rész HATÁROZATOK
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
49/2008. (V. 8.) OGY
határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat
módosításáról*
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
a Gazdasági és informatikai bizottságba
Puch László helyett
Podolák Györgyöt
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a Környezetvédelmi bizottságba
dr. Oláh Lajos helyett
Gyula Ferencnét,
Szabó Imre helyett
Kránitz Lászlót
a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Török Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
119/2008. (V. 8.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról

a bizottság elnökévé,
a Gazdasági és informatikai bizottságba
Podolák György helyett
dr. Józsa Istvánt
a bizottság alelnökévé,
az Egészségügyi bizottságba
dr. Vojnik Mária helyett
Tukacs Istvánt,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
dr. Vojnik Mária helyett
Lénárt Lászlót,
a Gazdasági és informatikai bizottságba
dr. Józsa István helyett
Kiss Ferencet,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
Hajdu László helyett
Deák Istvánnét,
a Költségvetési, pénzügyi és számvevõszéki bizottságba
Szûcs Erika helyett
Varga Zoltánt,

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére
több mint négy évtizedes elõadómûvészi és zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként
Toldy Mária elõadómûvésznek, zenepedagógusnak,
a Vasutas Zene- és Képzõmûvészeti Iskola Musical Stúdiója vezetõjének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2008. április 28.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. május 5-i ülésnapján fogadta el.

KEH ügyszám: VIII-1/02267/2008.
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A Kormány határozatai
A Kormány
1027/2008. (V. 8.) Korm.
határozata
a MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. közötti
hitelátvállalásokról és a hitelátvállalások miatt
szükséges, egyes kezességvállalásról rendelkezõ
kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. hozzájárul, hogy a MÁV Zrt. által a közszolgáltatási
célú személyszállítást segítõ vontatási tevékenysége fejlesztése érdekében felvett, állami kezességvállalással biztosított hosszú lejáratú beruházási hitelekre vonatkozó hiteljogviszonyból származó jogosultságok és kötelezettségek a MÁV Zrt. és a MÁV Zrt. által megalapított
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. között megosztásra kerüljenek és a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a megosztásnak megfelelõ összegû
tartozást átvállalja. Az átvállalandó hitelek kiválasztásának és összege meghatározásának egyedüli kritériuma,
hogy e hitelek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. tulajdonába kerülõ
eszközök beszerzését, felújítását finanszírozták, illetve
finanszírozzák;
2. az 1. pontban meghatározott tartozásátvállalás folytán az állami kezességvállalás kötelezettjének személyében bekövetkezõ változásra tekintettel a kezességvállalásokról rendelkezõ kormányhatározatokat az alábbiaknak
megfelelõen módosítja:
a) a MÁV Rt. üzletviteléhez (személyszállítási közszolgáltatói tevékenység) szükséges forgóeszközpótló hitelhez, valamint egy, a jármûfelújítást szolgáló hosszú lejáratú kölcsönhöz kapcsolódó állami kezességvállalásról
szóló 1211/2002. (XII. 21.) Korm. határozat 1. c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) egyszerû kezességet vállal a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vasúti közszolgáltatói tevékenységéhez szükséges gördülõállomány felújítását szolgáló 35 millió euró EUROFIMA-kölcsön, valamint annak járulékai visszafizetésére
azzal, hogy e pénzeszköz felhasználásánál a közbeszerzési
törvény rendelkezéseit alkalmazni kell.”
b) a MÁV Rt. üzletviteléhez (személyszállítási közszolgáltatói tevékenység és a kincstári tulajdonú pályavasút
mûködtetése) szükséges forgóeszközpótló hitelhez, valamint egy, a jármûfelújítást szolgáló hosszú lejáratú kölcsönhöz kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló
1036/2003. (IV. 24.) Korm. határozat 1. d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„d) egyszerû kezességet vállal a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vasúti közszolgáltatói tevékenységéhez szükséges gördülõállomány felújítását szolgáló 26,943 millió euró összegû, továbbá a MÁV Zrt. vasúti közszolgáltatói tevékenységéhez szükséges gördülõállomány felújítását szolgáló
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8,057 millió euró összegû EUROFIMA-kölcsönök, valamint azok járulékai visszafizetésére azzal, hogy e pénzeszközök felhasználásánál a közbeszerzési törvény rendelkezéseit alkalmazni kell.”
c) a MÁV Rt. közszolgáltatásokhoz kapcsolódó üzletviteléhez szükséges 40 Mrd Ft forgóeszközpótló hitelhez,
valamint a személyszállítási közszolgáltatói tevékenység
és a pályavasút eszközeinek fejlesztését szolgáló 19,5 Mrd
Ft-os hosszú lejáratú beruházási hiteleihez kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1037/2004. (IV. 27.) Korm.
határozat 1. c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) egyszerû kezességet vállal a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vasúti személyszállítási közszolgáltatói tevékenységéhez
szükséges gördülõállomány-felújítási program folytatásához az EUROFIMA-tól felvett 25 millió euró kölcsön, valamint annak járulékai visszafizetésére;”
d) a MÁV Zrt. személyszállítási közszolgáltatói tevékenységének és pályavasúti eszközeinek fejlesztését
szolgáló hitelekhez kapcsolódó állami kezességvállalásról
szóló 1113/2005. (XI. 29.) Korm. határozat 1. a)
és 1. b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„a) egyszerû kezességet vállal a MÁV Zrt. vasúti személyszállítási közszolgáltatói tevékenységéhez szükséges
gördülõállomány-felújítási program folytatásához az
EUROFIMA-tól felvett 38,5 millió euró összegû, továbbá
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vasúti személyszállítási közszolgáltatói tevékenységéhez szükséges gördülõállomány-felújítási program folytatásához az EUROFIMA-tól felvett
49,5 millió euró összegû hosszú lejáratú hitelek, valamint
azok kamatai, jutalékai és járulékai visszafizetésére;
b) készfizetõ kezességet vállal a MÁV Zrt. pályavasúti
eszközeinek fejlesztését és a vasúti személyszállítási
közszolgáltatói
tevékenység
fejlesztését
szolgáló
17 342,0 Mrd Ft összegû, továbbá a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vasúti személyszállítási közszolgáltatói tevékenység fejlesztését szolgáló 3 224,0 Mrd Ft hosszú lejáratú hitelek, valamint azok kamatai, jutalékai és járulékai visszafizetésére;”
3. az 1. pontban meghatározott tartozásátvállalás folytán az állami kezességvállalás kötelezettjének személyében bekövetkezõ változásra tekintettel felhatalmazza a
pénzügyminisztert a kezesi szerzõdéseknek a 2. pontban
foglalt változások miatt szükséges módosítására;
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: az átvállalást követõen azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a változásokat
jelentse be az Európai Bizottságnak.
Határidõ: az átvállalást követõen azonnal
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a közzétételét követõ második napon a határozat
2. a), b), c), d) pontjai hatályukat vesztik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
25/2008. (V. 8.) ME
határozata
szakállamtitkár megbízatásának
megszûnésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 60. § (1) bekezdése alapján, a gazdasági
és közlekedési miniszter javaslatára
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belsõ jogi eljárások megtörténtérõl, a Magyar Fél hasonló
tartalmú jegyzékét a Japán Félnek 2008. április 11-ei keltezéssel küldte. A Megállapodás a záró rendelkezésnek
megfelelõen a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások megtörténtérõl szóló, diplomáciai úton megküldött
késõbbi írásbeli értesítés keltét követõ harmincadik napon,
azaz 2008. május 11-én lép hatályba.
A fentiekre tekintettel és összhangban a 85/2008.
(IV. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vezetõi engedélyek kölcsönös elismerésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 85/2008.
(IV. 11.) Korm. rendelet 2–3. §-a 2008. május 11-én, azaz
kettõezer-nyolc május tizenegyedikén lép hatályba.

Mészárosné Peredy Gabriellát,

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl
– 2008. május 31-ei hatállyal –

VI. rész

felmentem.

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az Országos Választási Bizottság
182/2008. (V. 6.) OVB
határozata

A külügyminiszter
határozatai
A külügyminiszter
21/2008. (V. 8.) KüM
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Japán Kormánya között a vezetõi engedélyek
kölcsönös elismerésérõl szóló Megállapodás
kihirdetésérõl szóló
85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelet 2–3. §-a
hatálybalépésérõl
A 85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2008. április 11-i, 60. számban kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vezetõi engedélyek kölcsönös elismerésérõl szóló Megállapodás záró rendelkezése értelmében a Felek diplomáciai úton
értesítik egymást a megállapodás hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások megtörténtérõl.
A Japán Fél 2008. március 17-i keltezésû jegyzékében
tájékoztatta a Magyar Felet a hatálybalépéshez szükséges

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. L. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat
ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ
15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál
(1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. április 14-én nyújtotta be aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
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,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a minimálbér 2009. január
1-tõl bruttó 186 000 azaz Egyszáznyolcvanhatezer forint
legyen?”
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/C. § (5) bekezdésének a) pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl és illetékekrõl, a vámokról,
valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvények tartalmáról.
A minimálbér mértéke megváltoztatásának költségvetési vonzata van, hiszen az egyes költségvetési szervekhez
rendelt Személyi juttatások címek mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni a kötelezõ legkisebb munkabér mértékére is, ezért a népszavazásra feltenni kívánt
kérdés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló törvény kiadási oldalát érinti. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § b) pontja szerint a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, ezért az
Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.
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A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. április 14-én nyújtotta be aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
,,Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban alakult Országgyûlés kimondja a feloszlását.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az
aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének
akadálya nincs.

II.
II.
A határozat az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének
a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Halmai Gábor s. k.,

Dr. Halmai Gábor s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese

az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese

Az Országos Választási Bizottság
183/2008. (V. 6.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. §
b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Polgári
Demokráciáért Alapítvány (6721 Szeged, Vadász u. 4/A.)
képviseletében dr. Ádám Attila által benyújtott országos
népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.

Az Országos Választási Bizottság
184/2008. (V. 6.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gy. I. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
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címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ
15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál
(1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. április 18-án nyújtotta be aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés törölje el az
1989. évi XXXIV. törvény 5. § (3) és (4) bekezdéseiben a
pártok számára biztosított területi és országos listaállítási
jogot, hogy ezentúl az Országgyûlésbe csak egyéni választókerületekbõl kerülhessenek képviselõk?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az
aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó
tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.
A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén
alapul.
Dr. Halmai Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese

Az Országos Választási Bizottság
185/2008. (V. 6.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Családok Országos Szövetsége (2310 Szigetszentmiklós, Bercsényi út 14.) képviseletében Urbán Szabó József által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. április 22-én nyújtotta be aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy azonnali hatállyal meg kell
szüntetni a parlamenti (politikai) pártok és a pártok által
létrehozott alapítványok és társadalmi szervezetek pénzügyi támogatását az állami költségvetésbõl?”
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/C. § (5) bekezdésének a) pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl és illetékekrõl, a vámokról,
valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvények tartalmáról. A pártok és a pártalapítványok a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007.
évi CLXIX. törvény 32. § (1)–(2) bekezdése alapján, az
I. Országgyûlés fejezet 7. és 8. címe szerint részesülnek támogatásban. Ezért a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
egyértelmûen érinti a költségvetést, így az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi
III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § b) pontja szerint
a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg
az egyértelmûség követelményének. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmûen lehessen válaszolni. Nem egyértelmû, hogy
a népszavazásra feltenni kívánt kérdés kiterjed-e a parlamenten kívüli pártokra is. Nem egyértelmû a kérdés azért
sem, mert két, egymástól elkülönülõ csoportra (politikai
pártok és általuk létrehozott alapítványok, társadalmi szervezetek) vonatkozik, így több alkérdést tartalmaz.
A fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság
az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

határozatot:

II.

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat

A határozat az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének
a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) pontján, a jog-
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orvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Halmai Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese
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A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án,
10. §-ának c) pontján, 13. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Halmai Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese

Az Országos Választási Bizottság
186/2008. (V. 6.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Családok Országos Szövetsége (2310 Szigetszentmiklós, Bercsényi út 14.) képviseletében Urbán Szabó József által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat
ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ
15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál
(1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. április 22-én nyújtotta be aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a következõ országgyûlési-képviselõ választáskor a pártok és társadalmi szervezetek Parlamentbe jutását ne korlátozza a jelenlegi %-os küszöb?”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a
népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg az
egyértelmûség követelményének. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmûen lehessen válaszolni. Az országgyûlési választáson jelölõ szervezetként kizárólag pártok vehetnek
részt, így a „társadalmi szervezetek” kifejezés kérdésben
szerepeltetése megtévesztõ a választópolgárok számára.

Az Országos Választási Bizottság
187/2008. (V. 6.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Családok Országos Szövetsége (2310 Szigetszentmiklós, Bercsényi út 14.) képviseletében Urbán Szabó József által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. április 22-én nyújtotta be aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a következõ országgyûlési
képviselõválasztás során a jelölteknek már ne kelljen
ajánlószelvényt gyûjteni?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az
aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó
tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.
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II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Halmai Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
pályázati felhívása
a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia
végrehajtását és a határon túli magyar kapcsolatok
ápolását elõsegítõ civil szervezetek támogatására
A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 30. §-a alapján pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyek a kelet- és
délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtását és a
határon túli magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését állítják tevékenységük középpontjába, és ezzel kapcsolatos
projektcéljaik kivitelezésére kérnek támogatást.
1. A támogatás célja
A kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásának és a határon túli magyar kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének elõsegítése.
2. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 3. § b) pontjában
meghatározott magyarországi székhelyû civil szervezetek,
amelyek alapító okiratukban fõ feladatként fogalmazzák
meg a kelet- és délkelet-európai régió társadalmi, politikai
és gazdasági fejlõdésének elõmozdítását, a térség stabilitásának megteremtését az euroatlanti integráció érdekében.
A Külügyminisztérium 2008-ban azokat a pályázatokat
kívánja támogatni, melyek az alábbi témákkal kapcsolatosan éves keretpályázat formájában benyújtott projektcélokat határoznak meg:
1. A régió stabilitásának, demokratizálódásának és modernizációjának elõsegítése, a határon átnyúló regionális együttmûködés támogatása, Magyarország, mint EU-határország
együttmûködésének erõsítése a szomszédos országokkal, az
EU-csatlakozás során szerzett tapasztalatok átadása;
2. A térségbeli EU integrációs törekvések támogatása,
az Európai Unió Szomszédságpolitikájához, illetve a nyugat-balkáni dimenzióhoz való hozzájárulás révén;
3. A demokrácia erõsítését szolgáló kormányzati és önkormányzati szintû határon átnyúló együttmûködés – így
különösen a Szegedi Folyamat és a Nyíregyházi Kezdeményezés – támogatása;
4. A határon túli magyar kapcsolatok támogatása.
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3. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
3.1. A nyertes pályázó az elnyert támogatást a keretpályázatban feltüntetett projektcélok kivitelezésére fordított
költségekre használhatja fel (pl. képzések – kurzusok, kiadványok, közösségfejlesztõ tréningek, együttmûködés
fejlesztését elõirányzó programok, tanulmányok készítése,
mûhelytalálkozók szervezése stb.).
3.2. A pályázónak a megpályázott összeg legalább
10%-át saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által
pénzben biztosított forrás. Nem tekinthetõ saját forrásnak
az államháztartás alrendszereibõl nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó
költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv
felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget. Amennyiben a megpályázott támogatás összege nem haladja meg az 500 000 Ft-ot, saját forrás
biztosítása nem kötelezõ.
3.3. A pályázó kérelmére az elnyert támogatás 25%-áig
utólagos elszámolással elõleg folyósítható. Elõleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része csak akkor
folyósítható, ha a pályázó számlákkal igazoltan elszámolt
az elõleggel és a saját forrás ütemezés szerinti összegét
számlával igazoltan felhasználta.
4. A támogatás feltételei
Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére:
a) aki saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az
igényelt támogatás összege az 500 000 forintot nem haladja meg,
b) aki az igényében valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltatott,
c) aki korábban a Külügyminisztériummal kötött bármely szerzõdésben foglalt feltételeket felróhatóan megszegte,
d) aki megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll,
e) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességû, meg nem fizetett tartozása van,
f) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában meghatározott követelményeinek,
g) akinek lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása van,
h) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt
feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) rendelkezéseinek.
5. A pályázat tartalmi elemei
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét (település, ir.szám, utca,
hsz.),
b) a pályázó telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetõségét,
c) a pályázó adószámát,
d) a pályázó statisztikai számát,
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e) a pályázó tb-folyószámla számát,
f) az igényelt támogatásból finanszírozni tervezett mûködési költségek meghatározását,
g) az igényelt támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni kell az áfa
összegét és a saját forrás mértékét),
h) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését.
6. A pályázathoz csatolni kell
a) 30 napnál nem régebbi igazolást hiteles másolatban
a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl,
b) a pályázó képviselõjének közjegyzõ által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,
c) eredetiben a pályázó bankszámláját vezetõ hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának vezetésérõl, fizetõképességérõl,
d) a pályázó létesítõ okiratáról készített egyszerû másolatot,
e) 30 napnál nem régebbi igazolást az állami és önkormányzati adóhatóságtól, valamint a vámhatóságtól arról,
hogy köztartozása (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás) nem áll fenn,
f) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétérõl; a saját forrást bankszámlakivonattal, szerzõdéssel vagy hitelígérvénnyel igazolni kell,
g) elõleg igénylése esetén, a támogatási elõlegre vonatkozó kérelmét,
h) ha a pályázó a pályázat tárgyának vonatkozásában
más pályázaton részt vett, illetve más állami és egyéb támogatást vesz igénybe, ezekre az adatokra vonatkozó külön nyilatkozatát,
i) a pályázó képviselõje által cégszerûen aláírt, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatát,
j) a Knyt. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot,
amely jelen pályázati felhívás 2. számú mellékletét képezi,
k) amennyiben a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség fennáll, az érintettségrõl szóló közzétételi kérelmet,
amely jelen pályázati felhívás 4. számú mellékletét képezi,
l) a pályázó által kitöltött jelen pályázati felhívás 4. számú mellékletében foglalt pályázati ûrlapot.
7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja
A pályázatok beérkezése folyamatos, a Külügyminisztériumba érkezésének végsõ határnapja: 2008. június 15.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, II. Európai Fõosztály – „Pályázat”, 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
A pályázat beadásának módja: A pályázatot egy eredeti
példányban, a pályázó által minden lapon szignáltan vagy
aláírtan és egy másolati példányban, zárt borítékban kell
beküldeni.
8. A pályázatok elbírálása
8.1. A pályázatokat munkabizottság bírálja el és a kötelezettségvállalásra jogosult hozza meg a döntést. A pályázatok
hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alka-
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lommal a pályázót – a jelen pályázati felhívás 6. pontjában
meghatározottak vonatkozásában – hiánypótlásra hívja fel,
azzal, hogy a jelen pályázati felhívás 2. számú melléklete, továbbá – a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség fennállása esetén – a 3. számú melléklete csatolásának elmulasztása
esetén hiánypótlásra nincs lehetõség.
A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történõ felhívás kézhezvételétõl számított nyolcadik nap. A hiánypótlási felhívás megküldése rövid úton, a pályázó által megadott elektronikus elérhetõség igénybevételével, vagy
faxon történik meg.
A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi. A Külügyminisztérium az eredményrõl a döntéstõl
számított 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.
A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeirõl szerzõdésben állapodik meg.
8.2. A támogatás a megpályázott összegnél alacsonyabb összegben is megállapítható. Amennyiben a pályázó az alacsonyabb összeg megítélése esetén is vállalja a
pályázat megvalósítását, errõl a döntés kézhezvételét követõ 8 napon belül köteles írásban nyilatkozni. A nyilatkozathoz csatolni kell a módosított megvalósítási ütemtervet
és a módosított költségvetést. A módosított költségvetés
benyújtására nyitva álló határidõ elmulasztása úgy tekintendõ, hogy a pályázó nem kíván a minisztériummal szerzõdést kötni. A módosított költségvetésre vonatkozó felhívás megküldése rövid úton, a pályázó által megadott elektronikus elérhetõség igénybevételével, vagy faxon történik.
A módosított költségvetésben az eredeti költségvetésben
vállalt saját forrás csökkenthetõ, de minimálisan fedeznie
kell a módosított költségvetés 10%-át.
8.3. Érvénytelen az a pályázat:
a) amely nem felel meg a pályázati felhívásnak;
b) amelyhez a jelen pályázati felhívás 2. számú mellékletben foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása esetén a 3. számú mellékletben szereplõ kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Knyt. 14. §-ára;
c) amelyet a 7. pontban meghatározott beadási határidõt követõen nyújtottak be.
9. Egyéb rendelkezések
Egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben a
vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008.
(III. 21.) KüM rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázati felhívás és mellékletei a Külügyminisztérium internetes honlapjáról (www. kulugyminiszterium.hu) letölthetõk. A pályázati felhívás 2. és 3. számú
melléklete a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról is
letölthetõ.
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1. számú melléklet
Pályázói nyilatkozat
Alulírott ................................., mint a ............................ pályázó képviselõje kijelentem, hogy:
1. A pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljes körûek, valódiak és hitelesek.
2. A pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.
3. A pályázó általános forgalmi adó (áfa) levonására vagy visszaigénylésére jogosult/nem jogosult.*
4. A pályázó hozzájárul, hogy a köztartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a nevét
(megnevezését), a székhelyét (lakhelyét), az adószámát (adóazonosító jelét), társadalombiztosítási azonosító jelét,
társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a Külügyminisztérium felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, a pályázó továbbá hozzájárul az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásához.
5. A pályázó az Ámr. 83. §-ának (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár
által mindenkor mûködtetett monitoring rendszerhez hozzáférési lehetõséget biztosíthasson a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára.
6. A pályázó tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az Áht.
13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerül.
7. A pályázó nem áll megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt.
8. A pályázó hozzájárul – az: Áht. 15/A. §-ában foglaltakkal összhangban – az adatai felhasználásához.
9. A pályázónak az államháztartás alrendszerébõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozása
nincs.
10. A pályázó a jelen pályázat tárgyának vonatkozásában más pályázaton részt vett/nem vett részt*, illetve más állami és
egyéb támogatást igénybe vesz/nem vesz igénybe.*
(Részvétel, illetve igénybevétel esetén a pályázat, illetve a támogatás külön nyilatkozatban történõ rövid ismertetése szükséges.)
11. A pályázó a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának a Külügyminisztérium,
valamint jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul.
12. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet 11. §-ában foglalt adatok nyilvántartására.
13. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ának (7) és (9) bekezdésében meghatározott követelményeinek.
14. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot azonnali beszedési eljárás alkalmazására.
Kelt: .............................................
.................................................................................
a pályázó képviselõjének cégszerû aláírása

* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
ˆ
2. fennáll az ... pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ... pont alapján

ˆ

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

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

................................................................
aláírás/cégszerû aláírás
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3. számú melléklet
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérõl
A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyûlési
és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a
Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ, vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy
döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbe fogadó, mostoha- és nevelõszülõ,
testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában
áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbe fogadó, mostoha- és nevelõszülõ,
testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
– vezetõ tisztségviselõje,
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje,
– vagy társadalmi szervezet ügyintézõ, vagy képviseleti szervének tagja,
– pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója.
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
............................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyûlési
és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbe fogadó, mostoha- és nevelõszülõ,
testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: .......................................................

.......................................................
aláírás/cégszerû aláírás
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4. számú melléklet
PÁLYÁZATI ÛRLAP
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia
végrehajtására és a határon túli magyar kapcsolatok ápolására adható támogatások igénybevételéhez
1.

A pályázó neve/cégneve

2.

A pályázó címe/székhelye
(település, ir.szám, utca, hsz.)

3.

A pályázó egyéb elérhetõségei
(elektronikus, telefon- és faxszám)

4.

A pályázó adószáma

5.

A pályázó statisztikai száma

6.

A pályázó tb-folyószámla száma

7.

A pályázó számlavezetõ
pénzintézete

8.

A pályázó számlaszáma
(ahová a megítélt támogatás összege
utalható)

9.

Az igényelt támogatás összege

10.

Saját forrás

11.

Egyéb támogatás
(forrás és összeg)

12.

A pályázó éves programjának
rövid ismertetése,
összköltségvetése

13.

A pályázó szervezet
tevékenységének, általános
célkitûzéseinek rövid leírása

14.

A pályázó szervezet
megpályázott tevékenységének
leírása, tevékenység kezdõ
és befejezõ idõpontja, ütemezése,
a megvalósítási hely pontos címe
(ha nem azonos a pályázó
székhelyével)
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A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2008. május 26.–június 27-ig terjedõ idõszak
– II/2. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl
A Központi Igazságügyi Hivatal a 2008. május 26.–június 27-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési közleményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján
(II/2. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
A hirdetményre vonatkozó elõirások és a figyelmeztetés megegyezik a II/1. típusú árverés hirdetményében közölt tudnivalókkal, kivéve a jogosultságra vonatkozó 5. pont szabályait.
5. Az árverésen minden kárpótlásra jogosult az õt megilletõ kárpótlási jeggyel (banki letéti igazolás, maradványérték
igazolás) részt vehet.

Csongrád megye
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal NYÍREGYHÁZA városban a volt Gorzsai Állami Gazdaság,
Hódmezõvásárhely használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a
II/2. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Nyíregyháza, Toldi u. 23., Vasutas Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2008. június 16-án 8–10 óra között.
Az árverés kezdete: 2008. június 16-án 10 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Hódmezõvásárhely
Helyrajzi szám

0101/1 ab-ból

Terület

Mûvelési ág
2

6 ha 6799 m

szántó

Korlátozó intézkedés
megnevezése

Aranykorona
értéke

189,98

értéke

*

* Mezei leltár 87 132 Ft/ha.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal
Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla
u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), 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

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.
fél évre: 13 230 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: .......................................................
......................................................................
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
városgazdálkodási irodájára
önkormányzati intézményi referens munkakör
betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján.
A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség;
– gazdasági fõiskolai vagy közgazdasági egyetemi
végzettség;
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások);
– önkormányzati, intézményi gyakorlat – legalább 1–3
év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezési, beszámolási munkáinak elõkészítése, irányítása, a szükséges intézkedések elõkészítése.
– Az elfogadott éves költségvetés alapján az intézményi támogatások biztosítása, finanszírozás a kiskincstári
rendszer alapján.
– Az intézményi elõirányzat-módosítási kérelmek véleményezése, döntésre elõkészítése.
– A normatív állami hozzájárulások igénylésének
összeállítása, a felhasználásáról az elszámolás készíttetése, ellenõrzése.
– Önkormányzati intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok
ellátása.
– Minden intézményi adatszolgáltatással kapcsolatos
feladat megszervezése, irányítása, az adatszolgáltatások,
beszámolók, jelentések stb. ellenõrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv., valamint az egyéb juttatások tekintetében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint,

melyrõl a 6/2007. (IX. 1.) számú jegyzõi utasítás rendelkezik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázathoz csatolandó részletes szakmai (fényképes) önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton – zárt borítékban – kérjük eljuttatni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal részére (1211 Budapest, Szent Imre
tér 10. I/22.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot, és a munkakör
megnevezését: XII-5377/13/2008 önkormányzati intézményi referens.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. május 26. napjától tölthetõ be.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. május 19.
Az önkormányzati intézményi referens, pályázatkiírással kapcsolatosan további információt Halmos Istvánné
(ágazatvezetõ) nyújt a 06 (1) 427-6196-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 25.
A pályázatra vonatkozó általános tájékoztatás: a pályázat elbírálását követõen, az eredményrõl a pályázókat írásban értesítjük.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû, alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidõt köt ki.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a
www.budapest21.hu honlapon szerezhet.

Sárospatak Város Önkormányzata
(3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.)
pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására
Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
92/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat pénz-

2008/19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

ügyi-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos, az Ötv.
92/C., 92/D. §-ában rögzített könyvvizsgálói feladatok ellátására a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46. §,
46/A. §, 46/B. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
A pályázó által ellátandó feladat:
– az önkormányzat gazdálkodásának folyamatos
könyvvizsgálata, valamint az éves beszámoló auditálásának ellátása,
– az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásának és
éves beszámolójának felülvizsgálata,
– egyéb, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46/A. és
46/B. §-a szerinti tevékenységek,
– eseti megbízással más gazdasági kihatású elõterjesztések véleményezése.
Pályázati feltételek:
A fent hivatkozott Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése
értelmében könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara tagja, vagy a Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett társaság választható.
A pályázaton részt vehet minden „költségvetési” minõsítésû, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
névjegyzékben szereplõ könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló társaság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, referencialistát, munkaprogramot és könyvvizsgálati módszerek rövid ismertetését,
– a könyvvizsgálói jogosultság igazolását (oklevél,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzése),
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázóval
szemben nem áll fenn az 1990. évi LXV. 92/B. § (2) bekezdésében szereplõ összeférhetetlenség,
– megbízásiszerzõdés-tervezetet árajánlattal együtt,
– gazdasági társaság esetében továbbá 30 napnál nem
régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyzõ által hitelesített példányát, a szervezet rövid bemutatását, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának eredeti, vagy hitelesített másolati példányát, a könyvvizsgálatért felelõs személy kamarai tagságának igazolását, a közremûködõ személyek szakmai önéletrajzát, felelõsségbiztosítás meglétének igazolását.
A megbízás idõtartama: 2008. július 1-jétõl 2013. június 30-ig szól.
A pályázat benyújtásának határideje:
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda vezetõjétõl, telefon 06 (47) 513-255.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek minõsítse és szükség szerint
új pályázatot írjon ki.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat jegyzõje
pályázatot ír ki
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/1., I/18.,
I/22. pontjában meghatározott felsõfokú szakirányú végzettség (jogász vagy igazgatásszervezõi, vagy egyéb szociális, közgazdasági szakirányú felsõfokú végzettség),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– közigazgatási területen (lehetõleg önkormányzatnál)
szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatok:
– személyi adat- és lakcímnyilvántartás vezetése,
– üzletek mûködési engedélyezésével kapcsolatos és
egyéb hatósági feladatok ellátása,
– hagyatéki ügyintézés,
– képviselõ-testületi ülések elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,
– szabálysértési ügyintézés,
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvénybõl eredõ egyes szociális igazgatási feladatok ellátása,
– választás, népszavazás kapcsán felmerülõ feladatok
ellátása.

2008. május 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 27.
A pályázatot Sárospatak város polgármestere címére
(3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.) kell benyújtani „Könyvvizsgálói pályázat” megjelöléssel.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2008. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 5.
A munkakör 2008. június 16. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat jegyzõje részére (3458
Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: „Igazgatási ügyintézõ munkakör”.
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap az elbírálástól számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Kruj Tímea jegyzõtõl a 06 (49) 552-147-es telefonszámon.
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– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát,
– nyilatkozatot a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen
történõ tárgyalásáról.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. alapján történik.
Igény esetén szolgálati lakás biztosítható.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ 15. nap.
A beérkezett pályázatokat Ács Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 napon belül megtartandó elsõ képviselõtestületi ülésen bírálja el.
Az állás az elbírálást követõen, 2008. augusztus 1-jétõl
tölthetõ be.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést.
A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának címe: Ács Város Polgármesteri Hivatala,
Csöbönyei Imre polgármester (2941 Ács, Gyár u. 23.).
A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ács Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy igazgatásszervezõi, vagy okleveles közigazgatási menedzser
képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy kötelezettségvállalás a szakvizsga egy éven belüli letételére,
– legalább kétéves közigazgatási szervnél szerzett
szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti
okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– szakmai munkásságot bemutató egyéb iratokat, referenciákat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (eredeti példányt),

Szigethalom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ általános alkalmazási feltételeknek, valamint a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
I. sz. melléklet I. 10. szerinti képesítésnek.
Ellátandó feladatok: ipari és belkereskedelmi igazgatás
területén az üzletek mûködési engedélyezési eljárásának,
valamint a telepengedélyezési eljárások lefolytatása, a hivatal iktatási csoportjában iratkezelési-iktatási feladatok
ellátása, koordinálása, a meghatározott feladatok szakszerû és jogszerû ellátása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– ezen a területen szerzett szakmai gyakorlat,
– iratkezelõi, ügyvitel-szervezõi szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (MS Office),
– igazgatásszervezõi szakképzettség.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap,
2008. május 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 9.
Az állás betölthetõ: 2008. június 10. napjától.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodavezetõ
címére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) zárt borítékban eljuttatott pályázat, melyre kérjük ráírni: „Igazgatási
ügyintézõ”.
További információk:
A pályázattal kapcsolatos további információt Donáczi
Attiláné igazgatási irodavezetõtõl lehet kérni a (24)
403-657-es vagy a 06 (70) 374-0573-as telefonszámon.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség, vagy szakirányú középfokú
végzettség és szakirányú felsõfokú képesítés,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási alapvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ 15. napig.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Füles Zoltán jegyzõ nyújt a (34) 556-494-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Nagyigmánd–Csém Körjegyzõség címére történõ megküldésével (2949 Csém,
Béke u. 65.).

Nagyigmánd–Csém Körjegyzõsége
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A beérkezett pályázatokról a jegyzõ dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást
követõen azonnal.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
Csém település.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Éves költségvetés és beszámoló elõkészítése, a költségvetési javaslat és a költségvetés évközi módosításának testületi tárgyalásra történõ elõkészítése, a költségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, közremûködés a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, karbantartásában, közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos havi jelentések elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
belügyi igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében az 1. feladatkörnél az I. besorolási osztályban elõírt végzettség,
– számítógépes felhasználói ismeretek.

2590

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/19. szám

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok:
– kommunális igazgatási, tûzvédelmi, polgári védelmi
feladatok,
– ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok,
– polgári törvénykönyvvel, közérdekû kérelmekkel,
panaszokkal kapcsolatos feladatok,
– közmûvelõdéssel, oktatással kapcsolatos feladatok
ellátása.

Ellátandó feladatok:
– településfejlesztéssel, üzemeltetéssel,
– önkormányzati beruházásokkal,
– mûszaki ügyekkel, gazdasági elemzésekkel,
– pályázatokkal, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok
másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
alapján történik.
A munkavégzés helye: polgármesteri hivatal Balatonszárszó, Hõsök tere 1.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának jegyzõjénél kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ
30. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos információkról Gerstnerné
dr. Kiss Ildikó jegyzõ ad felvilágosítást. Telefon: 06 (84)
362-501.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok
másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
alapján történik.
A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Balatonszárszó, Hõsök tere 1.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának jegyzõjénél kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos információkról Gerstnerné
dr. Kiss Ildikó jegyzõ ad felvilágosítást. Telefon: 06 (84)
362-501.

Berzék–Sajóhídvég községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
területfejlesztési munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében az 1/21. feladatkörnél az I. besorolási osztályban elõírt végzettség,
– számítógépes felhasználói ismeretek,
– uniós pályázatírás területén szerzett gyakorlat,
– közbeszerzési ismeret, gyakorlat.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi számviteli szakképesítés,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent költségvetési szervnél szerzett szakmai
gyakorlat, mérlegképes könyvelõi szakképesítés (államháztartási szakon).
Ellátandó feladatok:
– pénz-, készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása,
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– nem rendszeres kifizetések számfejtése, ezzel kapcsolatos jelentések elkészítése,
– kiadások, bevételek kontírozása, könyvelése.
A pályázatnak tartalmazni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
10. nap.
A pályázatot „Köztisztviselõi pályázat” jeligével ellátott, zárt borítékban kell benyújtani Berzék–Sajóhídvég
községek körjegyzõjéhez (3575 Berzék, Petõfi u. 42.).
A pályázatok elbírálása: a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt
dokumentumok és személyes meghallgatás útján történik.
Sikeres pályázat esetén a kinevezés határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, 6 hónap
próbaidõ kikötésével.
Bérezés: a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
törvény alapján. Az állás a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.
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hat annak a személynek, aki az elõírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számított két
éven belül befejezi. A képviselõ-testület a gyakorlati idõt
csökkentheti vagy elengedheti.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles másolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. Az önkormányzat
szolgálati lakást nem tud biztosítani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2008. május 7.) követõ 15. nap.
Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 10 napon
belül.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot Borsosberény Községek Képviselõ-testülete részére címezve kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”. Cím: 2644 Borsosberény, Petõfi út 161.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Busai István polgármestertõl, telefon: (35) 374-321.

Borsosberény Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2644 Borsosberény, Petõfi út 161.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok az 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége általa teljeskörûen közigazgatásinak minõsített
tudományos fokozat alapján mentesség,
– legalább ötéves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés alól a képviselõ-testület felmentést ad-

Csongrád Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Csongrád Város Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi
végzettség,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent:
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási
gyakorlat,
– helyi kötõdés,
– nyelvtudás (angol, vagy német),
– vezetõi gyakorlat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló okiratok másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
Munkakör tartalma: a többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 36. §-ában foglaltak szerint azzal, hogy az aljegyzõ az önálló szervezeti egységként mûködõ jegyzõi
iroda vezetését is ellátja.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXII. tv. szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ
15. nap.
A pályázatot dr. Berkes István jegyzõhöz lehet benyújtani, további felvilágosítás kérhetõ telefonon: (63) 571-968,
illetve személyesen 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. sz. alatt.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
képviselõ-testületi ülésen kerül sor, a munkakör az elbírálást követõen 2008. július 1. napjától tölthetõ be.

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatala
belsõ ellenõri munkakörének betöltésére
Az állás 2008. június 1. napjától tölthetõ be.
Képesítési feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott képesítési követelmények,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó feladatok:
– az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó
települési önkormányzatok és költségvetési szerveik belsõ
ellenõrzése.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ
15 napon belül.
A pályázatot „Belsõ ellenõri pályázat” jeligével ellátott
zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780 Edelény,
István király útja 52.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást nyújt Méhész Katalin aljegyzõ, tel.: 06 (48)
524-100.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Pályázati felhívás
az Észak-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség
Hatósági osztály
építésfelügyeleti ellenõri állásának betöltésére
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pályázatot hirdet a szervezeti keretében mûködõ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség Hatósági osztályán építésfelügyeleti ellenõr
munkakör ellátásának határozatlan idejû kinevezéssel történõ betöltésére.
Feladata:
– építésfelügyeleti ellenõrzés; (a folyamatban lévõ építési munkák helyszíni ellenõrzése, ami kiterjed az építési munkák elvégzésének jogszerûségének ellenõrzésére,
a tevékenységre, az alkalmazott technológiákra, anyagokra stb.).
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– B kategóriás jogosítvány,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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– egyetemi, vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgondozási mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik,
– 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (R) 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlat.
Az R. 5. § (3) bekezdése értelmében az elsõ- és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõ szakmai gyakorlati idejeként az
a) építési mûszaki ellenõri,
b) felelõs mûszaki vezetõi,
c) építõipari kivitelezési,
d) építésügyi hatósági,
e) építésfelügyeleti,
f) beruházói-mûszaki (projektmenedzseri),
g) felsõoktatási intézményben építészeti-mûszaki szaktárgy-oktatói,
h) építészeti-mûszaki tervezési,
i) építésügyi-mûszaki szakértõi
tevékenység folytatásának idõtartamát kell figyelembe
venni.
(4) Az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõ gyakorlati ideje 5 év, a gyakorlati idõ fele a
(3) bekezdés a)–e) pontok szerinti tartalmú.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv-ismeret,
– hosszabb építõipari kivitelezõi, valamint építésügyi
hatósági gyakorlat.
Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok:
– alkalmazás esetén az illetmény és az egyéb juttatások
meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.), valamint az
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Közszolgálati szabályzatának hatályos elõírásai szerint
történik.
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Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje:
– a pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ naptól számított 15 napon belül lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. Azok a
pályázatok minõsülnek határidõn belül benyújtottnak,
amelyeket legkésõbb a megjelenést követõ naptól számított 15. napon 16 óráig személyesen benyújtottak, vagy
24 óráig postára adtak. Amennyiben a 15. nap munkaszüneti vagy pihenõnapra esik, úgy az azt követõ munkanapon 16 óráig személyesen benyújtott, illetve 24 óráig postára adott pályázatok tekinthetõk határidõn belül benyújtottnak.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
– a pályázatok elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók írásban tájékoztatást kapnak,
– a pályázatok értékelését bizottság végzi. A pályázat
elbírálása során személyes meghallgatásra is sor kerül.
A személyes meghallgatáson a bizottság értékeli, hogy a
pályázó kvalifikációi, kompetenciái mennyire felelnek
meg a munkakör követelményrendszerének.
Az álláshely betöltésének várható idõpontja: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának helye: dr. Orosz Gábor hivatalvezetõ-helyettes Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége 3525 Miskolc, Városház tér 1.
A pályázattal kapcsolatos további információk: a pályázó az írásos pályázati anyag elkészítéséhez tájékozódhat a
hivatal honlapján: www.emrkh.hu/eszakreg
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet
kérni: dr. Tisza Tibor fõosztályvezetõ-helyettestõl a 06
(46) 340-647-es telefonszámon.
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Szervezeti hírek
TESTÜLETEK ALAKULÁSA
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõjeként a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 10/D. § (1) bekezdésében, valamint a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
az Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács alakuló ülését
2008. május 20. (kedd) 10 órára
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának II. emeleti tárgyalójába
(2030 Érd, Alsó u. 1.)
hívtam össze,
melyre a kistérségi fejlesztési tanács tanácskozási joggal rendelkezõ tagjait ezennel meghívom.

Budapest, 2008. április 30.
Dr. Forgács Imre s. k.,
hivatalvezetõ
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
MÉRLEGBESZÁMOLÓ
A Barankovics István Alapítvány
egyszerûsített 2007. évi éves beszámolója
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
Tételszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Mód.

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

121 285

Ebbõl: támogatások

120 300

alapítói
központi költségvetési

50 100

helyi önkormányzati
egyéb
4.

Pénzügyi mûveletek bevételei

5.

Rendkívüli bevételek

985
5

3 237

50 105

124 522

577

27 914

4 974

19 280

0

2 993

1 250

28 426

Ebbõl: támogatások
alapítói
központi költségvetési
helyi önkormányzati
egyéb
6.

Tagdíjak

A)

Összes bevétel

7.

Anyagjellegû ráfordítások

8.

Személyi jellegû ráfordítások

9.

Értékcsökkenési leírás

10.

Egyéb ráfordítások

11.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

0

0

12.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

B)

Összes ráfordítás

6 801

78 613

C)

Adózás elõtti eredmény

43 304

45 909

1.

Adófizetési kötelezettség

0

D)

Jóváhagyott osztalék

0

E)

Tárgyévi eredmény

43 304

45 909
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MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
Tételszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Mód.

Tárgyév

a

b

c

d

e

12.

D) Saját tõke

44 004

89 913

13.

I. Jegyzett tõke

700

700

14.

II. Tõkeváltozás/eredmény

0

43 304

15.

III. Lekötött tartalék

0

0

16.

IV. Értékelési tartalék

0

0

17.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

43 304

45 909

18.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-bõl

0

0

19.

E) Céltartalékok

0

0

20.

F) Kötelezettségek

2 048

2 491

21.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

23.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 048

2 491

24.

G) Passzív idõbeli elhatárolások

420

871

25.

Források (passzívák) összesen

46 472

93 275

ZÁRADÉK
A könyvvizsgálat során a Barankovics István Alapítványt az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Barankovics István Alapítvány 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
Budapest, 2008. április 8.
Petruska József s. k.,
okl. könyvvizsgáló
1149 Budapest, Egressy út 10.
kamarai bejegyzés sz.: 004061

Dr. Mészáros József s. k.,
kuratóriumi elnök

2008/19. szám

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség tájékoztatója
Tájékoztatás
a Munkaügyi Szakértõk Országos Névjegyzékérõl

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

1.

Dr. Barta Tamás

1165 Budapest

Diósy Lajos u. 22–24. D ép.

467-7937,
06/20/319-9830

2.

Dr. Bábosik Mária Ilona

1118 Budapest

Szurdok u.16. I/4.

06/30/202-8940

3. 70/1995

Dr. Dallos Tibor

1043 Budapest

Lõwy Izsák u. 13. III/2.

369-4973

4. 90/1996

Szedlárné Gáll Ibolya

1114 Budapest

Bartók Béla u. 15/C

06/30/942-1475, C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
385-3126
F. Munkaszociológa
I. Személyügyi szakértés
06/30/949-9630, C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
381-0646
F. Munkaszociológia
I. Személyügyi szakértés
467-7933,
J. Felnõttképzés
70/316-1843
I. Személyügyi szakértés

5.

6.

Drimál István

Dr. Szekeres Lászlóné

1076 Budapest

1165 Budapest

Rákóczi u. 26.

Diósy Lajos u. 22–24. D ép.

Engedély
érvényességi
ideje

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 8

2009.06.30

I. Személyügyi szakértés
B. Munkadíjazás
I. Személyügyi szakértés
A. Esélyegyenlõség,
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás

1, 2, 3, 4, 5, 6,
2, 3, 4, 7,
2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,
1-7,

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

1, 2, 3, 4, 5,

2008.12.18

1, 2, 4,
1, 2, 3, 4, 6,
1, 6, 7,

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

1, 2, 3,
1-7,
1, 4, 5

2008.12.18
2008.12.18
2009.06.30

1, 2

2008.12.18

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az SZMM Munkaügyi
Szakértõk Országos Névjegyzéke egybeszerkesztve (2003-2007. december)
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Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Fekete Árpád Zoltán

9700 Szombathely

Bakó József u. 18. fszt. 1.

8.

Lovas Ferencné

5000 Szolnok

Balassa B. u. 6. III/7.

9.

Nádas János

1066 Budapest

Zichy Jenõ u. 39. I/4.

06/1/329-0480,
06/30/203-3928

10. 205/1998

Borbély Gyuláné

1195 Budapest

József A. u. 73.

11. 121/1996

Rátvai Miklós

2545 Dunaalmás

Füzihegy hrsz. 7013

318-5072,
06/30/912-6400
06/34/451-282

12. 103/1996

Kántorné dr. Helle Gizella

5000 Szolnok

Várkonyi tér 7. II. 8.

13.
14.

Szabó Emese
Gráczki Eszter

1117 Budapest
2051 Biatorbágy

Baranyai tér 1.
Zsigmond király u. 11.

15. 33/1994

Dr. Farkas István

1124 Budapest

Thomán István u. 2/A

16.

Horváth Tamás

1193 Budapest

Bem u. 29. IV/9.

Trencséni István

2400 Dunaújváros

Dunasor 11. IV/2.

18. 168/1997
19. 149/1997

Szõllõsi József
Luxné dr. Vincze Judit

6722 Szeged
1119 Budapest

Mérey u. 6/B
Fehérvári út 125.

20.
21.

Frajnáné Piller Annamária 1032 Budapest
2083 Solymár
Mohácsi Gabriella

22.
23.
24.

Gyõri Ildikó
Dr. Farkasné
dr. Gábor Alice
Dr. Varga Katalin

25. 65/1995

Gerlei Ferenc

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 7;

2008.12.18

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6, 7

2008.12.18

A. Esélyegyenlõség
I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök személyügyi üi.
F. Munkaszociológia
I. Személyügyi szakértés

1, 2
1, 2, 6,

2008.12.18
2008.12.18

1, 3
7.

2008.12.18
2008.12.18

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1.

56/423-233,
D. Munkajog
06/20/537-8828
06/30/982-8718 I. Személyügyi szakértés
06/23/310-082, I. Személyügyi szakértés
06/30/996-0015
06/30/466-3466 D. Munkajog
I. Személyügyi szakértés
06/30/932-0380, C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
483-3500
F. Munkaszociológia
I. Személyügyi szakértés
06/25/405-296 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás

472-8000

Zápor u. 82.
Magas u. 112.

06/20/344-8890
06/26/362-871,
06/30/620-8740

1133 Budapest
1124 Budapest

Pannónia u. 53/B. III/12.
Thomán István u. 2/A

06/20/953-4343
06/30/921-9256

2092 Budakeszi

Ösvény u. 4.

–

1165 Budapest

Futórózsa u. 81. II/2.

303-9300,
06/30/316-0940

G. Munkaügyi kapcsolatok
G. Munkaügyi kapcsolatok
H. Munkaügyi viták kezelõje
G. Munkaügyi kapcsolatok
I. Személyügyi szakértés
I. Személyügyi szakértés

2008.12.18

1, 2,

2008.12.18

2, 3, 4, 6,
1, 2, 3, 5,

2008.12.18
2008.12.18

1, 2,
1
1, 2, 6, 7,

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

1, 2,
1, 2, 3, 4, 6,
3, 4,

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

3
1, 2, 3, 4, 5,

2008.12.18
2008.12.18
2009.03.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

1;
3;
2, 3, 4,

B. Munkadíjazás, bérrendszer 5
B. Munkadíjazás, bérrendszer 2, 3,
G. Munkaügyi kapcsolatok
2;

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

E. Munkapszichológia
I. Személyügyi szakértés
G. Munkaügyi kapcsolatok

1.
1, 2,
1, 2, 3, 4, 5,

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

H. Munkaügyi viták kezelõje

1, 2, 3,

2008.12.18
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17. 19/1994

06/94/325-240,
06/20/578-9626
06/56/375-344,
06/56/342-290

Névjegyzékbõl
törlés
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7.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)
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Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2010.11.10
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

H. Munkaügyi viták
G. Munkaügyi kapcsolatok
I. Személyügyi szakértés

1.
1, 2, 3
1, 2, 3,

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

I. Személyügyi szakértés
E. Munkapszichológia
E. Munkapszichológia
E. Munkapszichológia
I. Személyügyi szakértés,
06/30/297-7484, B. Munkadíjazás, bérrendszer
476-1348
H. Munkaügyi viták kezelõje
06/30/978-2853 D. Munkajog
42/318-721
D. Munkajog

1.
1, 4, 5,
1, 4, 5,
1-5,
2, 3, 4, 6,
1, 3,

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

1, 3,
1-3,
1.

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

Miklós u. 5. IX/51.
Déryné u. 26/B

06/30/4331-581
62/431-095,
06/30/925-5191

E. Munkapszichológia,
G. Munkaügyi kapcsolatok

1-5,
3, 4, 5,

2008.12.18
2008.12.18

6720 Szeged

Szent György tér 5.

62/568-134

1, 2, 3, 4,
5.

2008.12.18
2008.12.18

Dr. Horváth Imre
Madár Gyula

1081 Budapest
2120 Dunakeszi

Fiumei út 6.
Virág u. 4.

210-0072
472-8265,
06/20/914-5164

H. Munkaügyi viták
I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök személyügyi
ügyintézõ, tb.-ügyint.
és szakelõadó
E. Munkapszichológia
G. Munkaügyi kapcsolatok

1, 3, 4,
1-5,

2008.12.18
2008.12.18

47. 93/1996
48. 18/1994

Dr. Ladó Mária
Dr. Tóth Ferenc

1141 Budapest
1141 Budapest

Lipótvár u. 3.
Lipótvár u. 3.

06/30/619-6631
06/20/329-2737

49. 216/1998

Dr. Liebhardt László

7623 Pécs

Magyar Lajos u. 3/C

06/72/254-585

H. Munkaügyi viták
G. Munkaügyi kapcsolatok
G. Munkaügyi kapcsolatok
H. Munkaügyi viták
E. Munkapszichológia

1-4,
1-5,
1-5,
1-4,
1.

2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18
2008.12.18

1125 Budapest

Szarvas G. u. 8/B

394-2134

27. 128/1996
28. 12/1992
29. 14/1992

Váraljai Károly
Dr. Viniczay Ferenc
Dr. Pupos László

3530 Miskolc
1013 Budapest
1115 Budapest

Arany J. u. 17. IV/3.
Attila út 4. XIII. 79.
Fraknó u. 30/B VI/21.

06/70/242-8382
06/30/343-5772
204-0816

30. 66/1995

Dr. Szalai Tibor

1119 Budapest

Fehérvári út 153. I/4.

204-9560,
06/30/948-0001

31. 135/1997
32. 195/1997

Deckner Terézia
Pecze Mihályné

1091 Budapest
2100 Gödöllõ

Haller u. 88. IV/2.
Kandó Kálmán u. 29.

33.
34.
35.
36.

Antal Istvánné
Dr. Szuszky Judit
Dr. Benkó Ilona
Dr. Szöllõsi Ágnes

2013 Pomáz
1037 Budapest
1028 Budapest
1116 Budapest

Arany J. út 15.
Toboz u. 17. II/8.
Máriaremetei út 13.
Hengermalom u. 14. III/22.

472-8267
06/30/257-1659,
459-4842
06/30/203-1014
462-1680
462-1676
06/20/979-3369

37. 122/1996

Bárdosi Tamás

1096 Budapest

Thaly Kálmán u. 14.

39. 69/1995
40. 125/1996

4029 Debrecen
4400 Nyíregyháza

Dienes János út 27. 2/6.
Szarvas u. 4.

41. 8/1992
42. 83/1996

Szûcsné dr. Kovács Katalin
Takács Tiborné
dr. Fonalka Erzsébet
Dr. Schenker László
Molnár Sándor

1035 Budapest
6726 Szeged

43.

Lakatosné Csüllög Mária

45. 17/1992
46.

20/1992
9/1992
11/1992
28/1992

2599

1, 3, 5,
1, 2, 3,
1-5,
1.
1-5,
1, 2, 3,
2, 3, 4, 6,
1.

Dr. Kiss Sándor

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

K. Foglalkozási rehabilitáció
D. Munkajog
G. Munkaügyi kapcsolatok
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
E. Munkapszichológia
E. Munkapszichológia
I. Személyügyi szakértés
D. Munkajog

26.

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

50.

Jónás Csaba

1139 Budapest

Petneházy u. 14. V/51.

51. 222/1999

Zimmerman József

8000 Székesfehérvár

Galántai u. 45.

52. 239/2000

Kántor András

9021 Gyõr

Bajcsy-Zs. u. 14. fszt. 1.

241/2000
240/2000
16/1994
223/1999

Sütõ Franciska
Mészáros Péter
Dr. Kiss Ferenc
Lechnerné Vadász Judit

4032 Debrecen
4028 Debrecen
6000 Kecskemét
1201 Budapest

Lehel u. 10. 12/94.
Vasvári Pál út 20/1.
Petõfi S. u. 11. I/19.
Pacsirta u. 114.

06/30/925-4122, I. Személyügyi szakértés,
224-5173
vizsgaelnök tb.-ügyint. és
szakelõadó
22/319-350,
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
06/30/235-9356
I. Személyügyi szakértés
06/20/981-0572 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök szüi és szg.
06/30/349-7281 I. Személyügyi szakértés
52/516-101
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
76/320-757
D. Munkajog
303-9300/3033, C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
20/970-9535
I. Személyügyi szakértés
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/681-5243 I. Személyügyi szakértés
56/343-473
I. Személyügyi szakértés

Magyar Balázs
Dr. Ábel József

9029 Gyõr
5000 Szolnok

Külsõ Bácsai út 16.
Nagy I. u. krt. 5. I/6.

59. 29/1994

Dr. Kormos Imre

3600 Ózd

Március 15. út 124.

60. 235/2000
61. 243/2000

Fazekas József
Albitz László

5000 Szolnok
9094 Tápszentmiklós

Mária u. 22. fszt. 1/A
Kossuth L. u. 79.

62. 238/2000

Miskó Istvánné

5000 Szolnok

Kossuth L. u. 6–8.

06/56/423-233

63. 37/1994

Szabóné dr. Dénes Éva

1068 Budapest

Benczúr u. 45.

349-1293,
06/20/968-9768

64. 242/2000

Lengyel János

2100 Gödöllõ

Béri Balogh Á. u. 17.

66. 3/1994
67. 230/2000

Dr. Funtig Zoltán
Dr. Galambos Károly

1082 Budapest
1081 Budapest

Kisfaludy u. 11.
Kiss József u. 7. II/1.

303-0737
441-3831

68. 234/2000
69. 35/1994

8000 Székesfehérvár
Juhászné dr. Hantos Éva
Dr. Perczelné Makai Jolán 2000 Szentendre

Nefelejcs u. 77/B
Cseresznyés u. 84.

06/20/988-9613
06/20/981-0076

48/473-118,
06/30/928-3855
06/30/984-8718
96/722-532,
06/30/511-4450

5.

2008.12.18

1.

2009.10.04

3.
3

2009.10.04
2010.08.18
2010.08.18

3
5.
1, 2, 3,
4, 5, 6, 7,

2010.08.23
2010.08.23
2009.08.25
2009.11.05

1, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6,

2009.11.05
2010.11.11
2011.07.13
2006.07.13 2007.
03. hó, nem
hosszabbította meg
2009.09.27

1.

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 3, 4
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 4,
I. Személyügyi szakértés,
1, 3, 4, 6,
személyügyi ügyintézõ,
személyügyi gazdálkodó
vizsgaelnök
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
I. Személyügyi szakértés
K. Foglalkozási rehabilitáció 1, 5,
D. Munkajog

2010.07.06
2009.09.15

I. Személyügyi szakértés
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
D. Munkajog
D. Munkajog
1, 2, 3,
I. Személyügyi szakértés
1-7,
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 2,
E. Munkapszichológia

2010.09.12
2010.09.12
2009.08.25
2010.02.11
2010.02.11
2011.02.17
2010.06.08

2010.08.18
2010.08.18
2010.11.10
2009.12.09

2008/19. szám

57. 247/2001
58. 249/2001

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

53.
54.
55.
56.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2600

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

70. 237/2000

Vági Róbertné dr.

2800 Tatabánya

Réti u. 82/1.

34/336-397

71. 39/1994
72. 175/1997

1084 Budapest
1142 Budapest

József u. 7.
Szõnyi út 29.

06/20/946-3858
06/20/934-4397

73.

Dr. Busa Klára
Hornyák Józsefné
Tölgyesi Ida
Orvosné Bánvölgyi Éva

6772 Deszk

Kossuth u. 5.

06/30/749-2361

74.

Dr. Bihary Pál

1097 Budapest

Gyáli út 33–35.

347-4041,
06/30/933-2996

Kustán Gyula
Sütõ Márton
Bank József
Kiss Katalin
Sándor András

8900 Zalaegerszeg
4027 Debrecen
7257 Mosdós
1036 Budapest
1098 Budapest

Nyíres u. 13.
Szegfû u. 3. III/13.
Petõfi u. 4.
Nagyszombat u. 4.
Kosárka sétány 6. IV.18.

92/323-587
06/70/387-7354
06/30/216-5873
240-6210
281-5807

80. 67/1995
81.
82. 231/2000
83. 21/1997

Dr. Viszló László
Szûcs Istvánné
Dr. Gyõrpál Elemér
Lévai Zoltán

1066 Budapest
2040 Budaörs
7636 Pécs
1071 Budapest

Dessewffy u. 43. III/16.
Baross köz 1.
Szaturnusz u. 39.
Damjanich u. 48.

332-4720
06/30/940-1562
06/30/347-2297
462-6440

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
K. Foglalkozási rehabilitáció 1, 2, 5, 6,
G. Munkaügyi kapcsolatok
1, 2, 3, 4, 5,
E. Munkapszichológia
1, 2, 3, 4, 5,

2010.08.18
2010.11.10
2009.03.18
2009.03.18

A. Esélyegyenlõség
1
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6
J. Felnõttképzés
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 4
vizsgaelnök munkaerõ-piaci
ügyintézõ, munkaerõ-piaci
menedzser
G. Munkaügyi kapcsolatok
2
I. Személyügyi szakértés
3
vizsgaelnök személyügyi
ügyintézõ
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 2, 4, 6,
G. Munkaügyi kapcsolatok
3
I. Személyügyi szakértés
1, 7,
I. Személyügyi szakértés
1, 2, 3, 4, 6, 7,
I. Személyügyi szakértés
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,
D. Munkajog
1, 2,
I. Személyügyi szakértés
1, 2, 3, 5, 6,
D. Munkajog
1, 2, 3,
I. Személyügyi szakértés
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,
J. Felnõttképzés
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,
D. Munkajog
1, 2, 3,
G. Munkaügyi kapcsolatok
2, 3, 4, 5,
J. Felnõttképzés
3, 5
J. Felnõttképzés
4, 5, 8

2009.03.18
2009.03.18
2009.06.30

Dr. Zöld László Csaba

6500 Baja

Drescher Ede u. 21.

06/20/579-9663

85.
86.

Czimeth István
Bors Károly

1203 Budapest
7629 Pécs

Baross u. 46. fszt. 2.
Dobó István u. 73.

87.

Bazsó Béláné

2014 Csobánka

Hubertus köz 4.

88.

Barna Anikó

2120 Dunakeszi

Krajcár u. 12.

89.

Simanovszky Katalin

1118 Budapest

Kelenhegyi út 50. I/4.

06/20/970-3065
72/238-898,
06/20/997-4578
26/320-773,
J. Felnõttképzés
70/940-8392
06/30/853-3627, J. Felnõttképzés
473-7426 f.
06/30/900-5456 J. Felnõttképzés

2009.03.18

2009.03.18
2009.03.18

2009.03.18
2009.03.18
2009.03.18
2009.03.18
2009.03.18
2009.03.18
2009.03.18
2010.03.08
2009.03.18
2010.12.19
2009.05.12
2009.05.12
2009.06.30
2009.06.30

2, 5, 8

2009.06.30

1, 2, 5

2009.06.30

2, 5

2009.06.30

2601

84. 164/1997

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

75.
76.
77.
78.
79.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

1223 Budapest
2013 Pomáz
1158 Budapest
1098 Budapest

Sárgabarack u. 4.
Török Ignác u. 29.
Ady Endre u. 46.
Pöttyös u. 3. I. lh. II/11.

94.

Bartók Tamásné

5600 Békéscsaba

95.

Dr. Poór József

1074 Budapest

70/316-0232
06/20/340-4599
06/30/984-2996
657-0380,
06/30/527-1515
Thököly u. 31.
66/323-590,
06/30/925-3285
Rákóczi út 70–72. (Mercer Kft.) 888-2100

96.

Dr. Farkas Katalin

1142 Budapest

Sárrét park 4.

97.

Szepessy Hajnalka

1021 Budapest

Tárogató út 32.

98.

Vargáné dr. Szalkai Zsuzsa 1077 Budapest

99.

Menner Ákos

1157 Budapest

Kõrakás park 51.

100.

Bozó Zoltán Pál

5600 Békéscsaba

Gyõri u. 19.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Keszthelyi Mónika
Simon Zoltán Péter
Szabó Leventéné
Müller Helga Bernadett
Szabó György
Dr. Birher Nándor
Gátfalvi Katalin

1183 Budapest
9700 Szombathely
9700 Szombathely
1076 Budapest
2500 Esztergom
8420 Zirc
2073 Tök

Ráday G. u. 63.
Faludi F. u. 11. 1/1.
Avar u. 26.
Garay u. 37.
Csillag tér 14., Pf. 110
Rómer Flóris u. 54.
Petõfi S. u. 10.

108.
109.

Horgosi Veronika
Szalai Éva

1149 Budapest
3232 Mátrafüred

Egressy u. 97.
Akadémia u. 6/C

110.
111.
112.
113.
114.

Harkányi Adrienne
Márkus Lajos
Egyed László
Maczkóné Varga Tímea
Dr. Benke Magdolna

1148 Budapest
7400 Kaposvár
3183 Karancskeszi
4400 Nyíregyháza
1022 Budapest

Nagy L. király útja 91. IV/15.
Zárda u. 18. II/5.
Orgona út 15.
Országzászló tér 5. II/7.
Ribáry u. 2.

115.
116.

Pásztor Tibor
Rostás Erika Mária

4033 Debrecen
6723 Szeged

Mátyás kir. u. 11.
Tápai u. 26.

Rózsa u. 4–6. (KIT Kft.)

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 4, 5, 6
1, 2, 4, 5, 6, 8
2
6

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6

2009.06.30

2, 4, 5
3.
2, 3, 4, 6
2, 4, 5
2, 4, 6

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.06.30
2009.06.30

B. Munkadíjazás, bérrendszer
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
06/30/445-4457, J. Felnõttképzés
343-4800
461-7456
J. Felnõttképzés
fax: 322-7020
322-5608,
J. Felnõttképzés
351-7577
410-8358,
J. Felnõttképzés
06/30/500-2924
J. Felnõttképzés
66/436-351,
66/322-240
06/20/980-5985 J. Felnõttképzés
06/20/9495-956 J. Felnõttképzés
06/20/932-1976 J. Felnõttképzés
06/20/953-8393 J. Felnõttképzés
33/411-807
J. Felnõttképzés
06/20/915-1779 J. Felnõttképzés
237-9870,
J. Felnõttképzés
06/30/971-9560
06/30-371-5435 J. Felnõttképzés
06/30/346-2904, J. Felnõttképzés
37/320-275
06/30/3066-467 J. Felnõttképzés
06/30/640-7677 J. Felnõttképzés
06/20/972-8420 J. Felnõttképzés
06/30/284-6197 J. Felnõttképzés
06/30/547-2041, J. Felnõttképzés
433-1765
06/20/356-3094 J. Felnõttképzés
06/20/373-2361 J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2009.06.30
1, 2, 4, 5

2009.06.30

2, 4, 5, 6

2009.06.30

4, 5

2009.06.30

4, 5, 6
2, 4, 5, 6, 8
2, 4, 5, 6
2, 6, 8
2, 4, 5
4, 5
4, 5

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

1, 2, 4, 5, 6
4

2009.06.30
2009.06.30

2, 6
4, 5
1, 2, 4, 5, 6, 8
2, 4, 5, 6
2, 8

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

4, 5
1, 4, 5, 6, 7,

2009.06.30
2009.06.30

2008/19. szám

Szabó Nóra
Bertalan Tamás
Toldi Teréz
Markovich Iván

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

90.
91.
92.
93.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2602

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

Szilber Erzsébet
Borbély Tibor Bors
Molnár János
Kutiné Szikszay Erika
Dr. Horváth Imréné

7630 Pécs
1092 Budapest
1186 Budapest
7632 Pécs
1181 Budapest

Présház u. 3.
Bakáts tér 6. 2/4.
Margó Tivadar u. 142. I/3.
Melinda u. 45.
Kossuth L. u. 105/B

06/20/313-0059
06/30/480-4746
06/30/971-2177
06/20/912-5166
mh. 237-9814,
291-0313

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 3, 4, 5, 6, 8
1, 5, 6
5, 6, 8
4, 6
4, 5

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

122.

Borosán Beáta

8630 Balatonboglár

Dózsa Gy. u. 67–69.

06/30/994-6220, I. Személyügyi szakértés
06/85/351-856

4.

2009.09.30

123.

Szigethi Emma

1043 Budapest

Virág u. 25.

379-5318,
06/30/922-4805

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6

2009.06.30

J. Felnõttképzés

2

2009.06.30

124.

Dr. Polonkai Mária

4029 Debrecen

Csapó u. 54.

06/20/333-5807

J. Felnõttképzés

4

2009.06.30

125.

Mezõ Lajos

4034 Debrecen

Vámospércsi út 84.

06/30/356-1546, J. Felnõttképzés
52/421-120

2, 4, 5

2009.06.30

126.

Görögné Csendes Lilla

1148 Budapest

BKF Továbbképzési Intézet
Nagy Lajos király útja 1–9.

06/30/286-9320

J. Felnõttképzés

1, 2, 3

2009.06.30

127.

Kónyáné Tóth Mária

4024 Debrecen

Suliszerviz Kft. Kossuth u. 42.

06/20/973-9769

J. Felnõttképzés

4, 6

2009.06.30

128.

Molnár Csaba

4024 Debrecen

Suliszerviz Kft. Kossuth u. 42.

06/20/975-0678

J. Felnõttképzés

5, 6

2009.06.30

129.

Magyar Dénes

6720 Szeged

Vörösmarty u. 3.

62/543-043,
06/20/444-1658

J. Felnõttképzés

6

2009.06.30

130.

Jakabné
dr. Somogyi Rozália

7623 Pécs

Kolozsvár u. 8. fszt. 3.

06/30/354-9148

J. Felnõttképzés

4, 5, 6

2009.06.30

131.

Bogácsi Attila

6100 Kiskunfélegyháza Nyíl u. 37.

76/561-040

J. Felnõttképzés

4, 5, 6

2009.06.30

132.

Sajtos Géza

6000 Kecskemét

Szolnoki út 20.

76/502-292,
06/20/912-5891

J. Felnõttképzés

1, 3, 4, 5

2009.06.30

133.

Matolcsi Zsigmond

2071 Páty

Füzespatak u. 22.

06/30/211-4195

J. Felnõttképzés

1, 4, 5

2009.06.30

134.

Révész Lujza

4400 Nyíregyháza

Korányi köz 3. 1/4.

06/30/382-6533, J. Felnõttképzés
42/443-028

1, 4, 5

2009.06.30

135.

Dr. Kardos Jánosné

1158 Budapest

Sashalmi sétány 20.

06/30/478-3693

J. Felnõttképzés

5

2009.06.30

136.

Rettegi Zsolt

9700 Szombathely

Deák F. u. 76/B III/16.

70/368-2841,
20/964-8606

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2009.06.30

137.

Abosi István

1147 Budapest

Csömöri út 34/B II. e. 1.

383-2324,
06/20/914-3045

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2009.06.30

Bujtor István

7627 Pécs

Kispiricsizma dûlõ 30.

06/30/993-4892

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 2009.06.30

Dr. Bánhidi Sándorné

1133 Budapest

Kárpát u. 52. IV/16.

06/30/919-5393

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6

2009.06.30

140.

Dr. Benedek Andrásné

2120 Dunkaeszi

Ilka u. 33.

06/30/984-9488

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5

2009.06.30

141.

Dr. Böõr Katalin

1075 Budapest

Madách tér 3–4. II. em.

06/30/3715436

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6

2009.06.30

2603

138.
139.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

117.
118.
119.
120.
121.

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

142.

Tóth János

1214 Budapest

Kozmosz sétány 8. 3/11.

276-5020,
06/30/311-6590

143.

Nyíregyházi Györgyné

1033 Budapest

Apát u. 28.

144.

Dr. Fodor Imréné

7635 Pécs

145.

Weinper Mária

146.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

06/20/928-0006, J. Felnõttképzés
367-0629

1, 2, 4, 5, 6, 8

2009.06.30

Mogyorós köz 4.

72-552-230,
06/30/9934-891

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 6, 7,

2009.06.30

1064 Budapest

Izabella u. 94. fszt. 5.

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6, 8

2009.06.30

Egey Ervin

4032 Debrecen

Böszörményi út 67.

303-0811,
06/30/960-7976
06/20/342-8924

147.
148.

Szilágyi Antal
Dr. Löffler Dietrichné

1149 Budapest
1024 Budapest

SZTÁV. Rt. Angol u. 36.
Szilágyi Erzsébet fasor 13–15.

2.
2, 7, 8
1, 2, 4, 6, 8
1, 2, 4, 5

2009.09.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

149.

Dr. Matheidesz Mária

1121 Budapest

Borbála u. 3.

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6, 8

2009.06.30

150.

Stépánné dr. Vancsa Ágnes 1124 Budapest

J. Felnõttképzés

5

2009.06.30

151.

Dr. Asbóth Arthur

1077 Budapest

Rózsa u. 4–6. (KIT Kft.)

J. Felnõttképzés

1, 2

2009.06.30

152.
153.

Schmidt Erzsébet
Bedõ Éva

6727 Pécs
1108 Budapest

Szivárvány u. 3.
Mélytó u. 6.

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6
5

2009.06.30
2009.06.30

154.
155.
156.
157.

Dr. Madarász Sándor
Kiss Attila László
Hatos Hajnalka Csilla
Rudolfné dr. Katona Mária

8419 Csesznek
4031 Debrecen
9152 Börcs
1151 Budapest

Vár út 79/B
Bán u. 6/B
Szabadság u. 25/B
Pozsony u. 10.

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 6, 7
5, 6
4, 5
5, 8

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

158.

Murányi István

1141 Budapest

Álmos vezér park 17.

J. Felnõttképzés

2, 5

2009.06.30

159.
160.

Bartucz Ferencné
Dr. Sibelka György

2100 Gödöllõ
3300 Eger

Tél u. 12.
Zöldfa u. 27.

469-9040
316-6736,
06/20/468-0015
381-0158,
06/30/552-1733
319-0844,
06/30/262-8773
342-7715,
342-6929
06/20/980-3116
264-9034,
311-6650
06/20/333-5832
06/30/461-6387
06/30/986-2800
06/20/980-3102
,
306-5873
342-6952,
06/30/970-1262
06/30/211-9622
36/311-847

A. Esélyegyenlõség
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

161.
162.
163.

2096 Üröm
Dr. Vámosi Zoltán
2440 Százhalombatta
Pádár Tivadar
Tamásné Lehoczki Aranka 5600 Békéscsaba

Táncsics M. u. 14.
Bláthy Ottó u. 9. II/7.
Rábai u. 23.

06/30/984-2372
06/30/277-1533
06/30/205-9727

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás

4, 5, 6
2, 4, 5, 6,
2, 4, 6,
2, 4, 5, 8
1, 4, 5
1, 2, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 6

2009.06.30
2009.06.30
2011.12.11
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.09.30

164.

Dr. Nagy Ágnes

Teleki u. 1.

06/30/515-0900

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 2, 3, 4, 6

2009.09.30

5601 Békéscsaba

2008/19. szám

2009.06.30

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1, 2, 3

Korompai u. 21–23/D fszt. 2.

J. Felnõttképzés

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

2604

Névjegyzék
sorszáma

165.

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Dr. Kálmán Anikó

Elérhetõségi címe

4032 Debrecen

Telefon

Németh László u. 6.

Géza u. 90.

167.
168.
169.
170.
171.

Ács Sarolta
Csizmár József
Szieglné Terescsik Katalin
Farkas Éva
Molnárné Szabó Katalin

8800 Nagykanizsa
1016 Budapest
1221 Budapest
3529 Miskolc
9023 Gyõr

Homokkomáromi u. 15.
Czakó u. 9.
Ady E. u. 137.
Csabai kapu 55.
Álmos u. 2.

172.
173.

Páderné Nemes Szilvia
Dr. Róder Lászlóné

8200 Veszprém
1191 Budapest

Szikra u. 23.
Kisfaludy u. 26.

174.
175.
176.

Kiss Tibor
Halmai Csaba
Nyáry László Gedeon

4400 Nyíregyháza
8100 Várpalota
5000 Szolnok

Ér u. 13. 3/3.
Zichy Imre u. 16.
Kisfaludy u. 2. IV/13.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Halmai Csabáné
Kovács János
Huszár Dezsõ
Jókai István
Bogdány Zoltán
Veressné dr. Kiss Anna
Kontér Mária
Dallos Gergely
Tóthné Nagy Emese

8100 Várpalota
1022 Budapest
7400 Kaposvár
1075 Budapest
1092 Budapest
4251 Hajdúsámson
4026 Debrecen
9700 Szombathely
9970 Szentgotthárd

Zichy Imre u. 16.
Bimbó út 3. V/3.
Erdõsor u. 89/A
Rumbach S. u. 15/A
Kinizsi u. 37. II/13.
Petõfi u. 10/3.
Csokonai u. 28.
Szent Gellért u. 47. IX/39.
Honvéd u. 10.

186.
187.

Volf Mária Magdolna
Dr. Fazekasné
Stébel Valéria

9700 Szombathely
4225 Debrecen

Perintparti sétány 2. IV/11.
Homokhát u. 40.

188.

Jakab Andrásné

3508 Miskolc

Igazság u. 16.

189.

Somogyi Zsuzsanna

1074 Budapest

Szövetség u. 37.

06/30/959-3919,
06/22/310-308
06/30/227-6662
374-6266
06/30/950-9956
06/20/951-4533
96/410-218,
06/30/254-8521
06/20/238-2206
280-6204,
06/30/222-2308
06/70/380-7731
88/470-043
06/20/497-1158,
56/511-261
88/470-043
06/20/926-3693
06/20/975-8988
461-7420
215-4490
06/30/463-3949
06/30/548-0110
06/20/925-1943
06/30/610-8543,
94/554-217/24
mell.
06/70/332-8781
06/30/388-9283

46/347-207,
06/30/985.4793
344-5197,
06/30/242-2119

2009.09.30
2009.06.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

2009.06.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
1, 2, 4, 5, 6, 7

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4
8
2, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 8
5

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

5, 6
4, 5

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 4, 5
5, 8
4, 5, 6

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5
1, 2, 4, 5, 6, 8
2, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
1, 2, 4, 5, 8
1
4, 5, 6
5
2

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
A. Esélyegyenlõség

2, 5
1, 2, 4

2009.06.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

6, 7
1, 4, 5

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés

2, 5, 6

2009.06.30

2009.06.30

2605

Gyülingné Schindler Rózsa 8000 Székesfehérvár

H. Munkaügyi viták kezelõje 1, 2, 3, 4
J. Felnõttképzés
1, 2, 4, 5, 6
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 2

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

166.

52/508-328,
06/30/436-8849

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Zolnainé Szabó Ibolya
Kerékgyártó László

4220 Hajdúböszörmény Újvárosi u. 33.
2030 Érd
Munkácsy u. 38.

192.

Szûcsné Németh Zsuzsanna 1201 Budapest

Katona J. u. 14.

193.
194.
195.

Majorosné Kiss Zsuzsanna 1053 Budapest
1027 Budapest
Vedovatti Anildo
9700 Szombathely
Kámán István

Ferenciek tere 5. III/10.
Varsányi Irén u. 38/A
Gazdag Erzsi u. 8. III/11.

196.
197.
198.

6757 Szeged
7624 Pécs
4600 Kisvárda

Zágon u. 16.
Veres Péter u. 20. 4/15.
Vár u. 15.

199.
200.

Szászi Balázs
Nagy Zsuzsanna
Dr. Kántorné
Sárközi Katalin
Soós Roland
Hargitai István

3518 ÉRÁK Miskolc
4400 Nyíregyháza

Erenyõ út 1.
Körte u. 13.

201.

Dr. Agócs József

3104 Salgótarján

Gorkij krt. 65. 2/6.

202.
203.

Turcsány Ferenc
Eperjesi Éva Zsuzsanna

1114 Budapest
7624 Pécs

Bartók B. út 51.
Tiborc u. 30.

204.
205.

Ivánkai Györgyné
Szabó Csaba

1153 Budapest
2600 Vác

Bethlen Gábor u. 14.
Földváry tér 4.

206.

Molnár György

5600 Békéscsaba

Degré u. 66.

207.

Bereczki Ferenc

4251 HajdúsámsonMartinka

Kastély u. 23.

Szántó Zoltán

8200 Veszprém

Halle u. 9/H

209.

Tóth Ágnes

7623 Pécs

Nagyszeben u. 5.

210.

Zsigmond Csaba

2030 Érd

Harangvirág u. 38.

211.

Mesterházy Emil

7624 Pécs

Zója u. 5/B

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5,
2, 4, 8

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés

2, 5, 6

2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

3, 8
2
1, 2, 6

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5
4
5

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 4, 5
1, 4, 5,

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés

4, 5, 8

2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

6
2, 4, 5, 6, 8

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

5
2, 7, 8

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 2009.06.30

A. Esélyegyenlõség

1, 2

2009.09.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
06/30/345-2667, J. Felnõttképzés
88/591-406
06/20/975-2231, J. Felnõttképzés
72/215-390
06/30/231-8824, J. Felnõttképzés
302-7876,

1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 4, 5, 6

2009.09.30
2009.09.30
2009.06.30
2009.06.30

4, 5, 6

2009.06.30

2, 4, 5, 6, 8

2009.06.30

06/30/332-7423, J. Felnõttképzés
72/506-845

4, 5

2009.06.30

2008/19. szám

208.

06/20/947-4032
06/20/514-0315,
23/369-208
284-4538,
06/20/520-2630
06/20/339-1068
06/20/428-1256
06/30/377-7445,
94/520-431
06/30/5653-933
06/30/260-4105
06/30/364-2366,
45 /415-440
46/530-150/115
06/30/955-7253,
fax: 42/500-587
06/30/983-4423,
32/416-833
385-4121
72/550-749,
70/289-1955
307-6428
27/318-793,
06/30/270-4958
66/442-070,
06/30-928-2331
06/30/998-0819,
52/535-665

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

190.
191.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2606

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

Dr. Borosán Gyula

8900 Zalaegerszeg

Kisfaludy u. 7–11.

213.

Szombati Lajos Géza

3001 Hatvan

Pf. 124

06/30/9397-288, J. Felnõttképzés
92/318-737
06/30/334-4433 J. Felnõttképzés

2, 3, 5, 6

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,
4

214.

Dr. Bardócz-Tódor András 1121 Budapest

Arató u. 24/B

06/30/984-6649

215.
216.

Takács György
Dr. Hargitai János

9700 Szombathely
4400 Nyíregyháza

Kálvária u. 27.
Korányi F. u. 60.

06/30/969-9302
06/30/943-0627,
42/507-280
06/30/993-2025
06/30/954-7896

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 2009.06.30
2, 4, 5, 6
2009.06.30

217.
218.

Kiss Sándor
Dr. Vágvölgyiné
Németh Éva
Fitos Sándor

9700 Szombathely
2022 Tahitótfalu

Niké u. 10. fszt. 4.
Pacsirta u. 30/A

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 2009.06.30
5
2009.06.30

1033 Budapest

Leányfalu u. 10.

J. Felnõttképzés

4, 5

2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6
1, 3, 4, 5, 6

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5, 8
2, 4

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5
4, 5, 8
2, 4, 5, 8

2009.06.30
2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5
1, 2, 4, 5, 6, 8,

2009.06.30
2009.06.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2.
2009.09.30
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2009.09.30

231.
232.

06/30/96-09854,
338-0068
24/467-097
Kámánné Csán Zsuzsanna 2310 Szigetszentmiklós Szent Miklós útja 4/B I/5.
1075 Budapest
Károly krt. 5/A
303-0722,
Adamik Mária
06/20/484-9065
1186 Budapest
Margó Tivadar u. 142. I/3.
06/30/246-5870
Gál Ildikó
7400 Kaposvár
Damjanich u. 8–10.
06/82/528-180,
Dr. Undi Jánosné
06/30/334-5147
6725 Szeged
Bem u. 24.
06/30/475-2417
Balogh Edit
5000 Szolnok
Szolnoki Fõiskola Ady E. u. 9. 06/20/496-4246
Dr. Könyves Erika
1108 Budapest
Takarék u. 12.
344-5195,
Virtné Bodnár Éva
265-2001
6726 Szeged
Hársfa u. 8/4.
62/438-507
Dobó Lajos
1055 Budapest
Szalay u. 10–14.
06/20/416-9098,
Horváth Gréta
473-7735
6090 Kunszentmiklós
Bankos Károly u. 5.
06/20/911-5835
Józanné Sipos Etelka
9797 Nárai
Lövõi u. 6.
94/321-405,
Dr. Tatai-Szabó Miklós
06/30/216-8157
3532 Miskolc
Liszt F. u. 13.
06/30/549-1112
Reményi Ágnes
4225 Debrecen
Nagyszentgyörgy u. 36.
70/389-7163
Torday Jenõ

233.

Dr. Szabó Imre Ferenc

1162 Budapest

Wesselényi u. 121.

234.

Orosz Károly

2220 Vecsés

Sárosi út 2.

235.
236.
237.

Mihályi István
Schmidt Erika Klára
Pintér Loránd Nándor

1222 Budapest
7400 Kaposvár
7400 Kaposvár

Orkán u. 12.
Búzavirág u. 29.
Búzavirág u. 29.

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

4, 5
4, 5, 6,
1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 8

2009.09.30
2009.0930.
2011.12.11
2009.09.30

1, 4, 5

2009.09.30

4, 5
4, 5
4, 5

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

2607

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
I. Személyügyi szakértés
06/30/230-8373, J. Felnõttképzés
405-3810
432/3423,
J. Felnõttképzés
29/352-231
06/30/332-0108 J. Felnõttképzés
06/30/959-1473 J. Felnõttképzés
06/30/959-1474 J. Felnõttképzés

2009.06.30

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

212.

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

1098 Budapest
6000 Kecskemét

Távíró u. 21. 1. lh. 1/3.
Segesvári u. 13.

240.

Bok Józsefné

3524 Miskolc

Kölcsey F. u. 9. fszt. 2.

241.
242.
243.

Kiss Ferenc
Palotás József
Czöndör Mihályné

8900 Zalaegerszeg
6000 Kecskemét
2490 Pusztaszabolcs

Kovács K. tér 4.
Jókai u. 28–30. IV/8.
Dózsa György út 47/2.

244.

Kollár József

1213 Budapest

Krizantém u. 32.

245.

Hencsei Kálmán

1052 Budapest

Bécsi u. 3. IV/30.

246.
247.

Szemcsák Imre
Marton József

4400 Nyíregyháza
5600 Békéscsaba

Széchenyi u. 13.
Sas u. 8.

248.
249.

Györgyi Gyula
Faragóné Hajdok Ilona

4405 Nyíregyháza
8000 Székesfehérvár

Puttony u. 38.
Fehérvári u. 8.

250.

Dr. Dobos László

3515 Miskolc

Egyetemváros

251.

Hovaneczné Erdélyi Ágnes 3200 Gyöngyös

252.

Udvardi-Lakos Endre

1085 Budapest

Baross u. 43.

253.
254.

Szöllõsi Zsuzsa
Vargáné Püski Katalin

1137 Budapest
5600 Mezõberény

Pozsonyi út 49.
Hõsök u. 1.

255.
256.
257.

Hangonyi István
Dancsó Tünde
Somodiné Hajdú Éva

2030 Érd.
1071 Budapest
1136 Budapest

Moha u. 7.
Damjanich u. 42.
Hegedûs Gy. u. 49–51. 1/3.

258.
259.

Réthy Pál
Borsi Árpád

2330 Dunaharaszti
2141 Csömör

Baktay Ervin út 23–25/10.
Móricz Zs. u. 3/A

260.

Fodor Imre

1181 Budapest

Kinizsi Pál u. 4.

261.
262.
263.

Turóczy Istvánné dr.
Tóth Tamás
Ladányi Lõrinc

5000 Szolnok
4025 Debrecen
1238 Budapest

Konstantin út 37.
Piac u. 75. I/3.
Rianás u. 25.

Gazdász u. 7/3.

06/20/992-3991
76/413-824,
06/20/460-3236
70/502-7981,
46/314-713
92/323-707
06/20/428-5215
06/20/398-8557,
25/521-400
06/30/941-4887,
276-6677
06/20/456-7741,
267-0606
06/30/229-1503
66/441-314,
20/961-7557
06/20/446-0036
22/324-764,
06/30/323-2659
46/565-433,
06/20/431-2806
37/319-305,
06/20/934-3796
318-9515,
06/20/808-5035
06/20/355-9098
66/449-349,
06/30/289-5318
06/30/984-0467
70/211-4304
210-7603/113,
06/70/456-1870
06/20/332-8026
mh. 267-6469,
06/30/964-7395
290-7069,
06/30/355-5628
06/30/219-7682
06/30/264-7262
06/20/982-8451

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 8
1, 4, 5

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

3, 6
2009.09.30
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2009.09.30
2, 4, 5, 6
2009.09.30

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6

2009.09.30

J. Felnõttképzés

4, 5, 6

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 4, 5
4, 5

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 8
4

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 3

2009.09.30

J. Felnõttképzés

6

2009.09.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 5
1, 4, 5, 6

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

5
2, 4, 5, 6
5

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4
2012.10.15
1, 2, 6
2009.09.30
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 2009.09.30

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 3, 4, 5, 6, 8
5
3, 4, 5, 6, 7

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

2008/19. szám

Práff Csaba
Tary Ferenc

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

238.
239.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2608

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Kovács Pál
Dr. Nádasdi Józsefné
Pelle Tamásné
Szilágyi Mihály

8000 Székesfehérvár
4400 Nyíregyháza
5600 Békéscsaba
5000 Szolnok

Vágújhelyi u. 38/A
Fecske u. 12.
Damjanich u. 1/3.
Kisgyep út 17.

268.
269.
270.
271.
272.
273.

Dr. Boza Pál
Kalotáné Németh Ágnes
Hartyányi Mária
Szûcs István
Feketéné dr. Szakos Éva
Dr. Morvay Anna

6000 Kecskemét
2089 Telki
2144 Kerepes
5350 Tiszafüred
1118 Budapest
1123 Budapest

Futár u. 11.
Gyöngyirág u. 21.
Halász u. 4.
Vadász út 28/A
Ratkóc u. 9.
Jókai Mór u. 17.

274.

Czetõ Béla

1211 Budapest

Táncsics M. u. 78.

275.
276.

Soltész Iván
Sepsi Zsigmond

1149 Budapest
1211 Budapest

Répássy u. 2. 8/51.
Táncsics M. u. 78.

277.
278.

Maczkó László
Gáspár Gyula

1214 Budapest
7761 Kozármisleny

Kossuth L. u. 120. I. em. 5.
József Attila u. 8.

279.

1125 Budapest

Patkó u. 8.

280.

Juhász Ferencné
Karakas Ilona
Illés Balázs

4400 Nyíregyháza

Fészek út 194.

281.

Dr. Balla Gábor Tamás

1172 Budapest

Besenyszög u. 61.

282.

Keszmann János

2113 Erdõkertes

Mikszáth K. u. 54.

283.

Nowackiné Tóth Katalin

3535 Miskolc

Kuruc u. 31. II/1.

284.

Éliás János

8000 Székesfehérvár

Rózsahegyi u. 41.

285.
286.

2083 Solymár
1137 Budapest

Hegy u. 6.
Pozsonyi út 41.

287.

Dr. Barkó Endre
Rakaczkiné dr. Tóth
Katalin
Pollák József

8000 Székesfehérvár

Mancz János u. 4/B II/9.

288.
289.

Major Ágnes
Furján Gergely

1012 Budapest
9152 Börcs

Kuny Domokos u. 19.
Szabadság u. 25/B

22/329-228
06/30/306-3653
66/441-326
06/56-410-164,
06/20/335-5828
76/516-385
06/30/213-7149
06/30/996-0475
06/30/440-9491
246-2133
210-7603,
06/20/346-7338
276-3111,
420-4513
06/30/931-3924
276-3111,
420-4513
06/30/931-3925
06/30/976-6129,
72/516-118
303-0810/122

4, 5, 8
4, 5, 8
1, 4, 5
2, 4, 5

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 5
4, 5
2, 4, 5, 7, 8
2, 5, 8
2, 3, 4, 5, 8
1, 4, 5

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

2

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 4
1, 2, 4, 6, 8

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 4, 6
2009.09.30
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2009.09.30

J. Felnõttképzés

7

2009.09.30

J. Felnõttképzés

5

2009.09.30

J. Felnõttképzés

2

2009.09.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 5, 6

2009.09.30

J. Felnõttképzés

2

2009.09.30

J. Felnõttképzés

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
2, 3, 8
2, 5, 8

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6, 7, 8

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 4, 5,
4, 5, 6,

2009.09.30
2009.09.30

2009.09.30
2009.09.30

2609

20/477-4483,
42/342-429
06/28/420-133,
257-9299
333-1588,
06/20/541-9085
46/374-074,
06/30/6456-720
06/70/502-6109,
332-7787/128
06/30/343-6407
340-3294,
06/30/418-4905
06/22/316-796,
06/20/962-0389
06/30/919-3513
06/20/944-5164,
96/529-480

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

264.
265.
266.
267.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Juhász Péter
Gál Gyöngyi

6724 Szeged
3950 Sárospatak

Francia u. 4/A
Tompa út 1/A

292.
293.
294.

Dr. Tóth Gézáné
Nagy Zsolt
Bodnár Lajosné

8000 Székesfehérvár
Szombathely
4087 Hajdúdorog

Poprádi u. 36.
Deák F. u. 41.
Toborzó u. 1.

295.

Beszédes Nimród Attiláné

5600 Békéscsaba

Kétegyházi út 1.

296.

Deutsch György

1213 Budapest

Cseresznyés u. 14.

297.

Oláhné Zieser Zsuzsanna

2051 Biatorbágy

Damjanich u. 4.

298.
299.

Müllerné Vincze Judit
Kanyár Erika

3521 Miskolc
8200 Veszprém

Berekkert út 40.
Simon I. u. 2/C II/7.

300.
301.

Bándly József
Vajda Károly

9641 Rábapaty
3535 Miskolc

Felsõpatyi u. 66.
Fényesvölgyi út 14. I/2.

302.

Papp Ferenc

3715 Gesztely

Malom u. 1/A

303.

Körmendy Éva

3100 Salgótarján

304.
305.

Szabó Anikó
Knoch László

306.
307.

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 3, 6, 7
6

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 6
4, 5
4, 5, 6

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

2

2009.09.30

J. Felnõttképzés

5, 6, 7

2009.09.30

J. Felnõttképzés

2, 3, 8

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4
5, 8

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 6
4, 5, 6

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

4.

2009.09.30

J. Felnõttképzés

2009.09.30

J. Felnõttképzés

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

9027 Gyõr
7621 Pécs

Szélsõ u. 3.
Mária u. 37.

06/70/525-3137
06/20/922-1287

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

Sulyok Tamás

7623 Pécs

Móré Fülöp u. 2/A III/11.

06/20/924-7992

J. Felnõttképzés

2440 Százhalombatta

Sport u. 4.

308.

Dr. Nagypatakiné
Hajzer Anna
Mezõ Tibor

2013 Pomáz

Körte u. 18.

309.
310.

Schlett Zoltán
Zoltai Márta

1212 Budapest
1088 Budapest

Barcs tér 1.
Békési u. 3. 1/B

311.
312.
313.

Bátyai László
Dr. Völgyesi Pál
Tibori Tímea

1134 Budapest
1113 Budapest
1014 Budapest

Csángó u. 22. V/6.
Tornavár u. 22.
Úri u. 49.

314.
315.

Dr. Farkas Olga
Inhof László

6771 Szeged
7636 Pécs

Iskola u. 18.
Tildy Z. u. 61.

23/354-208,
06/70/561-3225
06/26/325-288,
06/20/498-3817
06/20/946-9675
06/30/970-4780,
483-0158
06/30/229-4674
386-9598
06/30/990-0988,
224-0786
62/405-802
70/528-0711

J. Felnõttképzés

7.

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6
4, 8

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 5, 8
3.
4, 5, 6

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2
2, 8

2009.09.30
2009.09.30

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

2008/19. szám

Meredek út 9.

62/425-025
06/30/266-0879,
47/312-308
06/30/317-0197
06/30/957-7383
06/20/980-4476,
52/415-628
06/30/522-5439,
66/446-444
06/20/954-8824,
277-0512
06/20/382-0496,
374-6260
06/20/434-3044
06/20/478-4713,
88/422-181
06/30/474-7310
06/30/953-6848,
412-275
06/30/355-1982,
46/450-156
06/30/935-9184

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

290.
291.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2610

Névjegyzék
sorszáma

316.
317.
318.
319.
320.

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Dr. Szilágyi Klára
Lénárt Zoltán Levente
Szabó Istvánné
Kollár Andrea
Gaál Zoltánné

Elérhetõségi címe

1035 Budapest
3529 Miskolc
5536 Körösújfalu
1115 Budapest
7632 Pécs

Telefon

Váradi S. u. 17. VIII/48.
Középszer u. 14. I/2.
Felszabadulás u. 40.
Fraknó u. 23.
Maléter P. u. 114.

4400 Nyíregyháza
7400 Kaposvár

Kiss E. u. 17.
Honvéd u. 1. III/1.

323.
324.

Dr. Husti István
Dr. Bozó Jánosné

2100 Gödöllõ
6640 Csongrád

Nagy László u. 9.
Jókai u. 14.

325.

Dr. Fülöp Ilona Erzsébet

4027 Debrecen

Gyöngyösi u. 13/A

326.

Dr. Kárpáti László

8360 Keszthely

Deák F. u. 57.

327.

3530 Miskolc

Király u. 6.

328.

Ragályiné
Hajdú Zsuzsanna
Schmidt Ferenc

3521 Miskolc

Berekkert u. 46.

329.

Káli Csaba

1137 Budapest

Katona J. u. 41. III/18.

330.
331.

Tábor Istvánné
Dr. Vadász István

5712 Szabadkígyós
5350 Tiszafüred

Ókígyósi út 4.
Sarkantyú u. 8.

332.

Dr. Simon Ákos

8200 Veszprém

Stadion u. 32/2.

333.

1121 Budapest

Költõ u. 18/A

334.
335.

Kraiciné
Dr. Szokoly Mária
Képes János
Fazekas Zoltán

1144 Budapest
3600 Ózd

Füredi u. 52–54. I/14.
Kiserdõalja 2.

336.

Dr. Sárváryné Kiss Katalin 8900 Zalaegerszeg

337.
338.

Kanfi Horváth Mihály
Holczinger Istvánné

6600 Szentes
1067 Budapest

Rákóczi u. 42–44.
Köztársaság u. 7/2.
Podmaniczky u. 43.

2, 3, 6
4, 5
4, 5
2
2, 6, 7

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

A. Esélyegyenlõség
06/20/958-6778 J. Felnõttképzés
06/20/321-2047, J. Felnõttképzés
82/501-044,
82/414-336
28/522-044
J. Felnõttképzés
06/30/857-4245, J. Felnõttképzés
63/483-790
70/235-0489,
J. Felnõttképzés
52/422-407,
52/535-346
83/314-334,
J. Felnõttképzés
83/510-016
06/20/998-2327 J. Felnõttképzés

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

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

4, 6
4

2009.09.30
2009.09.30

2, 4, 5, 6

2009.09.30

2, 4, 5, 6, 8

2009.09.30

4, 5

2009.09.30

06/30/915-8755,
46/505-915
70/216-4335,
347-4052
66/250-311
06/30/534-6590,
59/352-106
88/429-671,
88/428-436
275-4396

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6, 8

2009.09.30

J. Felnõttképzés

5

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 4, 5, 8
4, 5, 6

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 8

2009.09.30

J. Felnõttképzés

2, 3, 4, 5

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6, 8
1, 2, 6, 7, 8

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

2, 6

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4.
1, 2, 4, 5

2009.09.30
2009.09.30

06/30/535-3685
48/471-029,
48/471-185
92/321-239,
06/20/922-5546
70/272-6343
06/30/900-4618

2611

Kukucska István
Garai Péter

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

321.
322.

06/30/977-1447
06/30/480-4448
06/30/239-8096
06/30/986-2982
72/439-020,
06/30/288-4000

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

1146 Budapest

Kacsóh Pongrác u. 7. III/4.

340.

Brückler Tamás

8000 Székesfehérvár

Temesvári út 68/A

341.

Steinbacher Józsefné

2400 Dunaújváros

Széchenyi park 8. 3/2.

342.

Fejes Katalin

1062 Budapest

Andrássy út 8.

343.
344.

Dr. Fodor Sándorné
Hidvégi Péter

1011 Budapest
7625 Pécs

Szalag u. 6.
Kálvária u. 46.

345.

Vallató Péter

4032 Debrecen

Tessedik Sámuel u. 49.

346.

Gerõ Ildikó

4031 Debrecen

István út 55. IX/79.

347.
348.

Dr. Koszó Mária
Kazarján Erzsébet

6724 Szeged
1146 Budapest

Petresi u. 11/A
Ajtósi Dürer sor 31.

349.
350.

Balogh Mihályné
Kiss Katalin

6724 Szeged
3100 Salgótarján

Lajta u. 16.
Úttörõk út 1. III/6.

351.

Dr. Páger Margit

6710 SzegedSzentmihály

Ajtony köz 3.

352.

Takács Gábor

1173 Budapest

Pesti út 136. II/9.

353.

Hadjadjné Varga Andrea

2840 Oroszlány

Népek barátsága u. 17. IV/1.

354.

Tringer Éva

1125 Budapest

Sárospatak u. 30/C

355.

Dr. Lóth László

1701 Budapest

Pf. 210

356.

Karakasné Morvay Klára

1031 Budapest

Selyemfonó u. 8. fszt. 1.

357.

Kosch Tamás

2750 Nagykõrös

358.

Borsy Gábor

8000 Székesfehérvár

364-4046,
06/30/388-5314
06/20/919-3276

J. Felnõttképzés

2, 5

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
25/984-1518
J. Felnõttképzés
2, 3, 6
I. Személyügyi szakértés
1, 3
06/20/394-2353 J. Felnõttképzés
4.
J. Felnõttképzés
5
A. Esélyegyenlõség
2.
K. Foglalkozási rehabilitáció 5
06/20/472-6591 J. Felnõttképzés
2, 5, 6, 8
72/518-580
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 4, 6
J. Felnõttképzés
5, 6
06/20/473-6428, J. Felnõttképzés
6.
52/485-527
06/30/943-8355 A. Esélyegyenlõség
1, 2
J. Felnõttképzés
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
70/311-6262
J. Felnõttképzés
2, 5, 6
06/30/949-5470 J. Felnõttképzés
2, 3, 7
A. Esélyegyenlõség
1, 2
06/30/310-8953 C. Munkaerõ-piac-tanácsadás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
32/520-190,
J. Felnõttképzés
2, 4, 5, 8
06/30/625-8554
06/20/333-5815 I. Személyügyi szakértés
2, 4

431-1644,
06/30/962-7582
34/362-907,
06/20/476-7290
06/20/937-4764,
355-7131
485-5201,
06/20/941-8752

J. Felnõttképzés

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2012.12.10
2009.10.01
2012.12.10
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 6, 8
4, 5, 6, 8

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

1, 4, 5

2009.09.30

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 8

2009.09.30

I. Személyügyi szakértés

2, 4, 6

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

3, 4, 5, 6, 8
5, 8

2009.09.30
2009.09.30

Patay u. 18.

70/215-1513,
374-6266
mh. 347-4040

J. Felnõttképzés

2009.09.30

Sütõ u. 20. fszt. 1.

06/20/931-2838

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
1, 2, 4, 6, 7

2009.09.30

2008/19. szám

Babus László

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

339.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2612

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

8200 Veszprém

Sorház u. 1/C

360.
361.

Tóth Ildikó
Zimányi Krisztina

1032 Budapest
1182 Budapest

Zápor u. 61. 8/42.
Kolbányi Géza u. 11.

362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.

Vizi György
Dr. Simonics István
Nagy Gyula
Dr. Milcsevics Arnoldné
Németh János
Novákné Halász Anna
Nagy Zoltán

József A. u. 63/C
Károlyi M. u. 70.
Nánási u. 20.
Fóti út 60/E
Bártfai u. 21.
Mura u. 11.
Horánygyöngye u. 182.

369.

Meskóné Tóth Ágota

2092 Budakeszi
2045 Törökbálint
4220 Hajdúböszörmény
1046 Budapest
8000 Székesfehérvár
6724 Szeged
2015 SzigetmonostorHorány
1186 Budapest

370.

Hrivnák Andrea

1041Budapest

Deák F. u. 85.

371.
372.
373.
374.

Zimonyi Barbara
Dr. Kádas Lajos
Marczinek Zoltán
Zahorán Hilda

8200 Veszprém
1131 Budapest
2314 Halásztelek
5600 Békéscsaba

Pázmándi u. 14.
Násznagy u. 23.
Iskola u.12.
Haán Lajos tér 7. IV. 12.

375.
376.

Karoliny Mártonné dr.
Dr. Várhelyi András

7632 Pécs
1024 Budapest

Bimbó u.16.
Ezredes u. 12.

377.
378.

Lovretity Mária
Katavics József

7624 Pécs
9700 Szombathely

Sáfrány u. 27.
Benedek E. u. 11. II/9.

06/20/333-0119
359-9085
06/20/951-9851
06/30/606-7795,
66/455-402
72/444-3382
488-2170,
06/30/952-7244
72/324-182
94/341-414

379.

1036 Budapest

Kiskorona u. 12. V/25.

06/20/326-4307

380.
381.

Bucherné Gemela
Gabriella
Szabó Gabriella
Rákosi Szilvia

6000 Kecskemét
1094 Budapest

Kristály tér 2. IV/14.
Páva u. 33.

06/30/326-2375
472-2712
06/20/522-3159

382.

Kristóffyné Szász Etelka

5600 Békéscsaba

Andrássy út 18. E 2/13.

383.

Kiss Mária Magdolna

1133 Budapest

Esztergomi u. 11. A VII/1.

Goroszló u. 7.

88/569-930,
06/30/307-1478
06/30/650-0001
374-6298,
30/535-1367
463-8222
06/30/211-4871
52/561-383
06/20/316-0335
06/30/969-4733
06/70/466-5411
30/655-1463
295-4190,
06/20/254-5387
231-0700,
06/30/419-5331

J. Felnõttképzés

5.

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

5.
2, 3, 6, 8

2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 5
1, 2, 3, 4, 5
4.
3, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
2, 4, 5
4, 5

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés

1, 4, 5,

2009.09.30

A. Esélyegyenlõség

1, 2

2009.09.30

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 5, 6, 7, 8
4.
4, 5
2, 5, 6
4, 5, 8

2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

B. Munkadíjazás, bérrendszer 2, 5
J. Felnõttképzés
2, 4, 5, 8

2009.09.30
2009.09.30

I. Személyügyi szakértés
3, 6
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 4
munkavédelmi techn.
vizsgaelnök
I. Személyügyi szakértés
1.

2009.09.30
2009.09.30

I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés

2, 3, 4, 5, 6
4.

2009.09.30
2009.09.30

1, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 6
6, 7

2012.10.15
2009.09.30
2009.09.30
2009.09.30

J. Felnõttképzés
B. Munkadíjazás, bérrendszer
C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
06/30/357-5204, C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
239-2098
06/30/515-0800

2009.09.30

2613

Horváth Gyuláné

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

359.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Gubáné Kosztin Jolán
Pásztor Eszter
Belényesi Emese
Dr. Henczi Lajos
Dr. Köpf Lászlóné

4030 Debrecen
2030 Érd
1215 Budapest
1165 Budapest
1025 Budapest

Hegyi Mihályné u. 66.
Emma u. 1/B
Árpád u. 10/C X/259.
Futórózsa u. 108.
Sarolta u. 3.

06/30/269-3295
70/380-3788
20/317-2129
403-4071
06/30/595-1648

389.

Gere János

2400 Dunaújváros

Apáczai Cs. J. u. 11.

25/502-850,
06/30/934-8309

390.

Dihen Lajosné

1046 Budapest

Lahner György u. 8/B I/1.

391.

Erdõdyné Di Giovanni
Magdolna

3527 Miskolc

Bajcsy-Zsilinszky 10. I/4.

392.

Dr. Hovánszki Arnold

1123 Budapest

Kapitány u. 1. III/9.

393.

Szászné Perlaki Ilona

1039 Budapest

Bebo Károly u. 11. III/12.

Jankó Zoltán
Dr. Szabó Attila

8000 Székesfehérvár
1114 Budapest

Zsolt u. 76.
Bartók B. u. 70. II/5.

396.

Höflinger Ferenc

3600 Ózd

Bulcsú u. 13.

397.

Sipos Júlia

7678 Kovácsszénája

Fõ u. 12.

398.

Sári Béla

5000 Szolnok

Bimbó út 19.

399.
400.

Dr. Dobóczky Károlyné
Fischer Gábor

6723 Szeged
1202 Budapest

Csaba u. 48/A
Nagyszõlõs u. 4.

401.
402.
403.

Dr. Varga Lászlóné
Erdei Péter
Dr. Lehotai Péter

1114 Budapest
1392 Budapest,
1145 Budapest

Bartók B. u. 1. II/11.
Pf. 255
Pancsova u. 7.

J. Felnõttképzés
06/30/544-9329, B. Munkadíjazás, bérrendszer
379-0425
I. Személyügyi szakértés
46/508-685,
J. Felnõttképzés
06/20/326-740
J. Felnõttképzés
266-2245,
B. Munkadíjazás, bérrendszer
318-1945
D. Munkajog
243-6934,
B. Munkadíjazás, bérrendszer
460-1897
G. Munkaügyi kapcsolatok
I. Személyügyi szakértés
22/506-992
I. Személyügyi szakértés
365-6659,
J. Felnõttképzés
70/227-4258
48/471-943,
J. Felnõttképzés
06/30/627-2366
20/520-9670,
J. Felnõttképzés
72/498-665
06/30/967-6501 I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
62/421-000
A. Esélyegyenlõség
06/30/919-9205 G. Munkaügyi kapcsolatok
J. Felnõttképzés
3658-042
J. Felnõttképzés
06/30/230-6989 J. Felnõttképzés
384-3210
J. Felnõttképzés

6, 7, 8,
3, 5, 6
2, 4, 5
2, 6, 8
1, 2, 3, 4, 5, 8
4
3, 4,
4, 5
3

2009.09.30
2009.09.30
2009.12.20
2009.12.20
2009.12.20
2009.12.20
2009.12.20
2009.12.20
2009.12.20

5
2009.12.20
1,3,4,5,6,7,8, 2009.12.20
1, 5, 7
2, 5, 6, 7

2009.12.20
2009.12.20

1, 4
1, 3, 4, 5,

2012.12.10
2009.12.20

1, 2
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,
5
1, 5, 7

2009.12.20
2009.12.20

1, 2, 5,

2009.12.20
2009.12.20
2009.12.06
2010.02.28

1, 4, 5, 7, 8,

2010.02.28

1, 2, 3, 4, 5, 6,

2010.02.28

1, 3,
2, 5, 6,
1
2, 4
2, 5, 6
1
1, 2, 4, 6,
4, 5,

2010.02.28
2010.02.28
2010.02.28
2010.06.03
2010.06.03
2010.06.03
2010.06.03
2010.06.03

2008/19. szám

394. 228/1999
395.

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
A. Esélyegyenlõség
G. Munkaügyi kapcsolatok
J. Felnõttképzés
I. Személyügyi szakértés

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

384.
385.
386.
387.
388.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2614

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

5100 Jászberény

Szép u. 28.

06/30/416-9956

405.

Papp István

2100 Gödöllõ

Török Ignác u. 21/A

406.
407.

Tímárné Deibler Ilona
Dr. Deák László

2085 Pilisvörösvár
1174 Budapest

Kálvária u. 12.
Vörösmarty u. 29.

408.
409.

Dr. Bálint Julianna
Márkus László

1118 Budapest
1024 Budapest

Háromszék u. 17.
Lövõház u. 20/A

410.
411.

Nagy Klára
Jambrich István

8640 Fonyód
7030 Paks

Pf. 53
Kurcsatov út 17. A/1.

412.
413.

Gyenes Istvánné
Gyenes István

4600 Kisvárda
4600 Kisvárda

Szõlõskert köz 5.
Szõlõskert köz 5.

414.

Mózes Tamás

1024 Budapest

Zivatar u. 9.

415.

Szedlmayer Beáta

1094 Budapest

Tompa u. 20.

416.

Bicskey István

5430 Tiszaföldvár

Remény u. 26.

417.
418.
419.

Köves Gábor
Soponyai Mihályné
Csapó Zoltán

2045 Törökbálint
7200 Dombóvár
1145 Budapest

Hõs u. 4.
Zalka Máté u. 17. IV/19.
Amerikai út 80/B IV. 7.

420.

Adorján Zsuzsanna

7150 Bonyhád

Bezerédj u. 39.

28/414-096,
70/387-7034
70/387-7060
06/30/922-2365,
258-3439
70/259-6753
301-9125,
06/30/471-4053
85/560-270
75/319-525,
069/20/952-222
7
06/30/655-7531
45/410-000,
06/30/655-7531
316-7397,
06/20/979-3892
472-2717,
06/30/231-6128
56/473-031,
56/423-233-337
m,
06/20/423-4310
06/30/948-4359
06/20/938-5766
252-2113,
06/30/922-1971
06/30/393-9616

421.
422.

Petróczi Ferenc
Liszicza István

8000 Székesfehérvár
7100 Szekszárd

Privigyei u. 11.
Csatári u. 73.

423.

Dr. Ábel Béla

5000 Szolnok

Tarló u. 14. II/4.

424.

Dr. Baka István

4800 Vásárosnamény

Szabadság tér 32/C 1/2.

425.
426.
427.

Duchon Gáborné
Dr. Ivókné Mike Boglárka
Veressné Molnár Julianna

1036 Budapest
6500 Baja
4400 Nyíregyháza

Árpád fejedelem útja 53/A II/6.
Puskin u. 16.
Bujtos u. 32.

A. Esélyegyenlõség
J. Felnõttképzés
I. Személyügyi szakértés

1, 2, 3,
2, 5,
2

2010.06.03
2010.06.03
2010.09.28

B. Munkadíjazás
J. Felnõttképzés

7
2, 4, 5,

2010.09.28
2010.09.28

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

2, 5,
5

2010.09.28
2010.09.28

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5,
4, 5

2010.09.28
2010.09.28

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

4, 5, 6,
4, 5, 6,

2010.09.28
2010.09.28

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6,

2010.09.28

J. Felnõttképzés

5

2010.09.28

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 5,

2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 3, 4, 5,
1, 2, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6,

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 6, 7,
1, 2, 5, 6,
1, 2, 5, 6,
1, 2, 5,

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

1, 5,

2010.11.10

1, 5,

2010.11.10

1, 5, 6,
6
1, 4, 5,

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

06/30/217-0916
74/411-062,
06/30/372-4390
56/344-398,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/308-8345
45/472-289,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/525-2091
06/20/997-0343 K. Foglalkozási rehabilitáció
06/20/914-2657 C. Munkaerõpiaci tanácsadás
42/411-433
K. Foglalkozási rehabilitáció

2615

Bathó Éva

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

404.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

7300 Komló
7626 Pécs
4400 Nyíregyháza
5000 Szolnok
2092 Budakeszi
2500 Esztergom

Fürj u. 1.
Felsõbalokány u. 45.
Bujtos u. 32.
Kassai u. 74. 1/5.
Batthyány u. 67.
Kossuth L. u. 52.

434.

Vincze Györgyné

7632 Pécs

Gyulai Pál u. 11.

435.
436.
437.

7432 Hetes
1043 Budapest
2510 Dorog

Vikár Béla u. 21.
Kassai u. 8. VIII/48.
Martinovics u. 12.

438.

Horváth Anikó Katalin
Parti Mónika Ivett
Dr. Tittmanné
dr. Tóth Noémi
Garadnay Tímea

2500 Esztergom

Bánomi ltp. 12. 3/1.

439.

Takács Ágnes Margit

1035 Budapest

Szentendrei út 8. 10/55.

440.
441.
442.
443.
444.

Hajas György
Schiller Kertész Tamás
Tornai Anikó
Kissné Kovács Marianna
Kiss Andrea

8800 Nagykanizsa
2500 Esztergom
8230 Balatonfüred
5600 Békéscsaba
8900 Zalaegerszeg

Teleki u. 7/A
Lippert József út 7.
Óvoda u.18/B
Teleki u. 8.
Bíró Márton u. 24/A II/7.

445.

Riger Gyula

7622 Pécs

Liszt F. u.18.

446.

Maradi Péter

2500 Esztergom

Akácos u. 81.

447.

Szabados Mónika

5600 Békéscsaba

Csányi u. 2. I/6.

448.
449.

3527 Miskolc
7622 Pécs

Soltész N. K. u. 1. I/4. a.
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

450.

Urbán István
Dr. Kisváriné
dr. Cserveny Anna Mária
Tasnádi Sándor

2500 Esztergom

Pf. 95

451.

Mihalovitsné Ujlaki Ágota

2510 Dorog

Fáy ltp. 5. 2/8.

452.
453.
454.

Dr. Taczman Lajos
Dr. Páncél Tibor
Dr. Juhász Ferenc

5100 Jászberény
7633 Pécs
1173 Budapest

Pf. 166
Esztergár L. u. 1/B fszt. 3.
Kaszáló u. 109. II/8.

72/482-292
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/332-7428 K. Foglalkozási rehabilitáció
42/411-480
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/20/391-8566 K. Foglalkozási rehabilitáció
06/20/339-9300 K. Foglalkozási rehabilitáció
33/312-912,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/285-1551
72/506-893,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/351-3814
06/30/314-2553 K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/361-2742 K. Foglalkozási rehabilitáció
33/312-912,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/937-4438
33/312-912,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/748-2855
242-1086,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/20/957-9049
06/30/463-0750 K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/940-8627 K. Foglalkozási rehabilitáció
70/337-2590
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/205-9726 K. Foglalkozási rehabilitáció
92/509-855,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/904-9682
72/334-880,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/565-7822
33/312-912,
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/949-1487
06/20/360-1847 K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 5, 6,
1, 2, 3, 5,
1, 5,
1, 5, 6,
1, 5,
6

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

1, 2, 3, 5, 6,

2010.11.10

1, 2, 5, 6,
3
4

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

1, 2, 5, 6,

2010.11.10

1, 2, 3, 4, 5,

2010.11.10

1, 2, 5, 6,
1, 2, 5, 6,
1, 2, 5, 6,
1, 5,
1, 2, 5,

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

1, 2, 3, 5, 6,

2010.11.10

1, 2, 5, 6,

2010.11.10

1, 5,

2010.11.10

06/30/587-7907
72/532-447,
70/233-9397
33/312-912,
06/30/948-2338
33/312-912,
06/30/309-9290
06/30/998-0330
70/360-6238
06/20/474-3991

K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 5,
1, 2, 5,

2010.11.10
2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 3, 5, 6,

2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 5, 6,

2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 5,
1, 2, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6,

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

2008/19. szám

Wágner László
Király Zoltán
Balogh Zoltán
Benkõ András
Kovács Krisztián
Vandzsó Tibor

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

428.
429.
430.
431.
432.
433.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2616

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

1188 Budapest

Tiszavirág u. 31/A

456.
457.
458.
459.

Huszár Tibor
Kis Ilona Katalin
Csépke István
Dr. Hamzsa Béla

9970 Szentgotthárd
5000 Szolnok
4400 Nyíregyháza
1084 Budapest

Mária út 10.
Baross G. út 5. 1/4.
Bujtos u. 32.
Víg u. 22. I/2.

460.

Bolgárné Székely Mária

1139 Budapest

Lomb u. 22.

461.
462.
463.
464.
465.

Lajos Tibor
Dr. Sarkadi Sándor
Dr. Pál László
Hársvölgyi Tamás
Forgó Györgyné

Kiskunhalas
7130 Tolna
6455 Katymár
5000 Szolnok
1203 Budapest

Bocskai u. 14.
Bartók B. u. 71.
Május 1. u. 14.
Karczag László u. 3. 6/52.
Szt. Erzsébet tér 13. I/2.

466.

Orosz Erzsébet

1081 Budapest

Fiumei u. 19/A

323-6431,
06/30/417-0148

467.

Dr. Martinkó József

2084 Pilisszentiván

Hársfa u. 11.

468.

Dr. Zsuffa Ákos Kálmán

1039 Budapest

Királyok útja 30.

26/366-144,
06/30/357-3258
06/20/366-5034

469.

Kertész Adrienn

1145 Budapest

Korong u. 48. I/3.

06/30/970-7014

470.
471.
35
472.
473.

Paukóné Várnai Adrienn
Dr. Veres Gábor

1158 Budapest
1054 Budapest

Bezsilla IV. u. 16.
Akadémia u. 3.

06/20/926-4982
475-5864

Dr. Papp Sándor
Kosch Tamás

1119 Budapest
1097 Budapest

Etele út 63. 10/98.
Gyáli út 33–35.

474.

Dr. Barczi Antal

3300 Eger

Tímár út 3. 1/2.

475.
476.

1087 Budapest
Tasnádi Ágnes
Farkasné dr. Lukácsy Zita 9024 Gyõr

477.

Szabóné
dr. Szabó Erzsébet
Kasziba Zsuzsanna

478.

294-5251,
06/30/948-4620
70/382-1565
06/30/466-3689
06/20/470-0763
3143-926,
06/20/388-3695
412-8114,
06/30/989-6492
06/30/475-1644
06/20/925-6678
06/30/219-0717
06/30/366-6765
475-5855

5300 Karcag

Püspökladányi út 38.

06/30/982-4806
347-4040,
53/351-204,
06/30/262-2686
36/518-013,
06/30/205-2945
06/20/493-3325
06/20/9447-650,
mh: 96/426-229
06/30/901-3767

7300 Komló

Dózsa Gy. u. 5.

06/30/368-8823

Százados út 32.
Ikva u. 24.

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 3, 4, 5, 6,

2010.11.10

K. Foglalkozási
K. Foglalkozási
K. Foglalkozási
K. Foglalkozási

rehabilitáció
rehabilitáció
rehabilitáció
rehabilitáció

1, 2, 5, 6,
1, 5,
1, 5,
1, 5,

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 5, 6,

2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció
K. Foglalkozási rehabilitáció
A. Esélyegyenlõség
I. Személyügyi szakértés
I. Személyügyi szakértés

2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.11.10
2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19

J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 5, 6,
3, 4,
1, 2, 3, 5,
1, 5,
3
5
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,
2
3

C. Munkaerõpiaci tanácsadás
J. Felnõttképzés
E. Munkapszichológia
I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
A. Esélyegyenlõség
I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
K. Foglalkozási rehabilitáció

2
4, 5, 6, 8,
3
3, 4,
2
4
5
2, 7, 8,
1, 3, 5,

2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19
2010.12.19

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 5,

2010.12.19

J. Felnõttképzés
K. Foglalkozási rehabilitáció

2, 5, 7, 8,
1, 2, 5, 6,

2010.12.19
2010.12.19

D. Munkajog

1, 2, 3,

2010.12.19

I. Személyügyi szakértés
K. Foglalkozási rehabilitáció

4, 5,
2

2010.12.19
2010.12.19

2010.12.19
2010.12.19

2617

Dr. Somlay Géza

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

455.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2008/19. szám

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Dr. Csikesz Tamás

1053 Budapest

Veres Pálné u. 26. I/5.

480.

Nagymihály János

5600 Békéscsaba

Haán L. tér 14. II/6.

481.
482.
483.

Vitézné Kerék Gertrúd
Szécsényi Lajos
Glantné Nagy Katalin

4400 Nyíregyháza
4024 Debrecen
4030 Debrecen

Bujtos u. 32.
Sumen u. 12. I/7.
Kosárfonó u. 42.

484.
485.

Dr. Peténé Adomán Mária
Kerekes András

4100 Berettyóújfalu
4532 Nyírtura

Lenkei u. 26.
Táncsics M. u. 35.

486.

Szabóné dr. Berki Éva

1086 Budapest

Magdolna u. 6/A

487.
488.
489.
490.

Dr. Váradi László
Dr. Kardos János
Hanuska Marianna
Tirpák Tibor

1054 Budapest
1054 Budapest
1062 Budapest
3521 Miskolc

Alkotmány u. 3.
Alkotmány u. 3.
Andrássy út 55.
Berekkert út 3.

491.

Bogáthy Józsefné

8800 Nagykanizsa

Babóchay Gy. u. 49.

492.

Lemmerné Száraz Edit

6000 Kecskemét

Corvin János u. 15.

266-7601,
J. Felnõttképzés
06/20/338-70005
66/635-108,
G. Munkaügyi kapcsolatok
70/387-7206
H. Munkaügyi viták kezelõje
06/20/930-8730 K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/239-9649 K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/257-7282, K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/627-3137
06/30/239-9656 K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/339-1895, K. Foglalkozási rehabilitáció
06/30/911-2207
314-4538
I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
472-8079
472-8075
06/30/223-7961
46/405-293,
06/20/360-4245
93/314-812,
06/20/208-1352
76/413-904,
70/5728-3851

6, 8

2010.12.19

2, 3, 4, 5,

2010.12.19

1, 2,
1, 2, 3, 5,
1, 3, 5,
1, 2, 5,

2010.12.19
2010.12.19
2011.02.17
2011.02.17

1, 5,
1, 5,

2011.02.17
2011.02.17
2011.02.17
2011.02.17

J. Felnõttképzés
J.Felnõttképzés
J. Felnõttképzés
J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,
1, 3, 4, 5,
4, 5, 8,
2, 6,
5

J. Felnõttképzés

3

2011.04.01

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 4, 6,

2011.02.17
2011.02.17
2011.04.01
2011.04.01

2011.04.01

I. Személyügyi szakértés
J. Felnõttképzés
06/30/962-7578 J. Felnõttképzés
06/30/275-8611 E. Munkapszichológia
06/30/931-1638 J. Felnõttképzés
06/30/937-7172 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
J. Felnõttképzés
K. Foglalkozási rehabilitáció
06/20/460-1120, C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
29/442-972

1, 2, 3,
2
2, 6,
1
2, 5, 6,
1, 2, 4, 7,
1, 2, 4, 6, 7,
2, 5, 6,
1, 4,

2011.04.01
2011.04.01
2011.04.01
2011.04.01
2011.05.17
2011.05.17
2011.05.17
2011.05.17
2011.05.17

Pulai Istvánné
Kisházy Gergely
Légrádi Tamás
Éder Géza

7629 Pécs
1143 Budapest
1033 Budapest
9700 Szombathely

Aknász u. 2/5.
Ilka u. 25–27. A 4/405.
Tavasz u. 3.
Május 1. u. 25/F

497.

Lovasné Szemõk Ildikó

2211 Vasad

Rákóczi u. 4/B

498.

Böde Andrásné

4400 Nyíregyháza

Szalag u. 5.

06/30/290-5140, J. Felnõttképzés
42/455-774

5

2011.05.17

499.

Brdárné dr. Illés Zsuzsa

1145 Budapest

Róna u. 147.

405-4807,
06/30/362-4809

D. Munkajog

1

2011.05.17

500.

Dr. Varga Éva

1051 Budapest

Mérleg u. 12. 1/2.

06/30/201-3528

I. Személyügyi szakértés

3, 4,

2011.05.17

501.

Dr. Barta Zsuzsanna

1142 Budapest

Rákospatak park 3. III/10.

06/30/211-6256

I. Személyügyi szakértés

1, 2,

2011.05.17

2008/19. szám

493.
494.
495.
496.

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

479.

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

2618

Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

Dr. Nagyné Maros Jolán

1144 Budapest

Szemtmihályi u. 19. 8. em. 213. 220-1916,
374-2807

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5,

2011.05.17

503.

Szemes László

1033 Budapest

Búza u. 14. IX/84.

06/30/949-2263

I. Személyügyi szakértés

2, 4, vizsgaelnök
személyügyi
ügyintézõ,
személyügyi
gazdálkodó

2011.05.17

504.

Csernyiné Tóth Éva

3300 Eger

Vörösmarty út 11/A

70/367-5792

J. Felnõttképzés

5, 6,

2011.12.11

505.

Dr. Torma Béla

2314 Halásztelek

Kisgyár u. 64/A

06/30/241-3741

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1, 3,

2011.12.11

506.

Deák Lászlóné

4432 Nyíregyháza

Csongor u. 26.

06/30/362-8026

J. Felnõttképzés

5

2011.12.11

507.

Peck Tibor

1204 Budapest

Csorba u. 19.

06/30/373-5615

J. Felnõttképzés

6, 8,

2011.12.11

508.

Tóth Zoltán

9730 Kõszeg

Kórház u. 22.

06/30/902-7882

J. Felnõttképzés

2, 4,

2011.12.11

509.

Erdélyi András György

8638 Balatonlelle

Honvéd u. 99.

70/611-2000

K. Foglalkozási rehabilitáció

5

2011.12.11

510.

Blága Gyula

4145 Csökmõ

Deák Ferenc u. 3.

54/443-176,
70/330-7111

A. Esélyegyenlõség

2, 3,

2011.12.11

J. Felnõttképzés

2, 3, 6, 7,

2011.12.11

Hegedûsné Hegyi Anikó

1165 Budapest

Album u. 43/B

06/20/344-4241

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 5,

2011.12.11

512.

Dr. Tauszigné Czakó
Zsuzsanna

1027 Budapest

Horváth u. 2–12. IV/40.

202-4471,
06/30/544-2279

J. Felnõttképzés

1, 4, 5, 7,

2011.12.11

513.

Dr. Matoricz Anna

1025 Budapest

Zöldlomb u. 26–30/A

335-6058,
06/30/415-4201

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 2, 4, 6, 7,

2011.12.11

J. Felnõttképzés

2011.12.11

514.

Dr. Braun Judit

1163 Budapest

Kézbesítõ u. 11.

405-1473,
06/20/415-1151

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1, 2, 6, 7,
1, 2, 4, 5, 6, 7,

2011.12.11

515.

Dr. Vincze Imre

5300 Karcag

Kazinczy u. 2/A

06/30/639-5176, D. Munkajog
59/313-665

1, 2,

2011.12.11

516.

Dr. Horesnyi Julianna
Csilla

6771 Szeged

Szerb u. 127.

06/30/349-1352, D. Munkajog
06/30/475-6520

1, 3,

2011.12.11

517.

Kráz Éva

9024 Gyõr

Csokonai u. 23/B

06/30/240-0803

J. Felnõttképzés

4, 5,

2012.03.01

518.

Gergely László

2500 Esztergom

Móricz Zs. u. 26/A

33/313-145

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6, 8,

2012.03.01

519.

Szabó István

5630 Békés

Bethlen u. 1/1.

06/30/466-3821

J. Felnõttképzés

4, 5,

2012.03.01

520.

Dr. Sörös Éva

1211 Budapest

Kossuth L. u. 47–49. I. 7.

06/30/411-4623

K. Foglalkozási rehabilitáció

5

2012.03.01

521.

Ocskayné Csizi Krisztina

2081 Piliscsaba

Szent László u. 53.

06/20/967-3946

J. Felnõttképzés

2, 3, 4, 5, 6, 8

2012.03.01

522.

Strasinski Zsuzsanna

1044 Budapest

Megyeri út 116/A

06/20/451-9040

J. Felnõttképzés

4, 5, 6

2012.05.01

523.

Dr. Sugár János

3532 Miskolc

Vas u. 9.

46/379-144
70/619-2487

J. Felnõttképzés

2, 4, 5, 6

2012.05.01

J. Felnõttképzés

1, 2, 4, 5, 8,

2011.12.11

2619

511.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

502.

Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja
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Névjegyzék
sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve

Elérhetõségi címe

Telefon

Engedély
érvényességi
ideje

Szakterület,
és azon belüli
részterület(ek)

Dr. Radványi Lajos

2840 Oroszlány

Népek barátsága u. 17. IV/1.

06/30/477-4466

F. Munkaszociológa

1, 2, 4

2012.05.01

525.

Dr. Ocsenás Zoltán János

8000 Székesfehérvár

Sajó u. 39/C

06/20/924-6215

D. Munkajog

2

2012.05.01

526.

Kisné Lengyel Tímea

1181 Budapest

Havanna u. 23.

06/20/210-1206

K. Foglalkozási rehabilitáció

2, 4, 5

2012.05.01

527.

Dr. Ilovicsné Török Ágota

1134 Budapest

Gidófalvy Lajos u. 25.

786-2160
06/30/419-7425

I. Személyügyi szakértés

3

2012.05.01

J. Felnõttképzés

2, 3, 5, 6, 8

2012.05.01

528.

Dr. Füzi István

1025 Budapest

Szépvölgyi út 148/4.

06/20/990-5825

K. Foglalkozási rehabilitáció

4, 5

2012.10.15

529.

Fazekas Gabriella Ibolya

3525 Miskolc

Széchenyi u. 15.

46/341-892

J. Felnõttképzés

2

2012.10.15

530.

Nagy János

3200 Gyöngyös

Csalogány út 39.

37/317-138

J. Felnõttképzés

2

2012.10.15

531.

Fehérvári Krisztina

8000 Székesfehérvár

Almássy telep 15.

06/20/981-9232

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6

2012.10.15

532.

Tirpák András

3534 Miskolc

Gagarin u. 42.

06/30/645-1550

J. Felnõttképzés

2, 5, 6

2012.10.15

533.

Váradi Istvánné

4400 Nyíregyháza

Lengyel u. 76.

06/30/248-8576

J. Felnõttképzés

5, 4, 5, 6, 8

2012.10.15

534.

Molnárné Stadler Katalin

1094 Budapest

Viola u. 26.

215-7022

J. Felnõttképzés

4, 5

2012.12.10

535.

Eõry-Reuter Petra Lívia

9027 Gyõr

Pesti út 85.

70/363-1167

J. Felnõttképzés

3, 4, 5

2012.12.10

536.

Dr. Piros Márta

1064 Budapest

Izabella u. 44/A

322-3062

C. Munkaerõpiaci tanácsadás

5, 6, 7

2012.12.10

I. Személyügyi szakértés

3

2012.12.10

J. Felnõttképzés

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

2012.12.10

537.

Dr. Szabó Melinda

1148 Budapest

Lengyel u. 37.

538.

Kis Pál Istvánné

7100 Szekszárd

Fagyöngy u. 52.

539.

Lovigné Koroknai Anna

7627 Pécs

Pósa Lajos u. 88.

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 5

2012.12.10

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 3, 4, 5

2012.12.10

06/30/330-2907

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 4, 5, 6

2012.12.10

72/512-837
06/20/579-1858

K. Foglalkozási rehabilitáció

1, 2, 5

2012.12.10

06/30/972-2239

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
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Névjegyzékbõl
törlés
idõpontja
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A Miniszterelnöki Hivatal,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közleményei

IV. rész
A Virágos Magyarországért környezetszépítõ verseny versenyfelhívása – 2008
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, mint a verseny kiírói
– az Országgyûlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága, az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága, a
Magyar Önkormányzati Fõkertész Szövetség, a Balaton Alapítvány, a Balaton Szövetség, a Kertbarát Magazin, a Csodakert Magazin, a Kerti Kalendárium, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, a Város és Faluvédõk Szövetsége,
a Silvanus Csoport Budapesti Képviselete, a Nagyváthy János Gazdaképzõ Egyesület, a KITE Rt., a MAKEOSZ, az
MKTSZ és a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány támogatásával –
meghirdetik a Virágos Magyarországért virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ versenyt.
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. Város és falu kategóriában induló települések a mellékelt „Jelentkezési lap” határidõre – 2008. május 15. – történõ beküldésével (polgármester aláírásával) nevezhetnek.
A verseny célja:
A kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának elõsegítése, a településkép esztétikus megjelenítése, növényekkel történõ díszítése, a környezetvédelem és környezetgazdálkodás az ökológia követelményeire tekintettel. Új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák,
épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések elõsegítése a lakosság bevonásával, részvételével, az önkormányzatok koordinálásával, továbbá a település mûemlékeinek, épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megõrzése, fejlesztése és a parlagfû irtása.
A résztvevõk – települések önkormányzatai, lakossága, civil szervezetei, intézményei, vállalkozásai – szépítõ munkájukkal javítják településük, országunk jó hírét, az ott élõk életminõségét, elõsegítik a kultúra, a turizmus, az EU-kapcsolatok fejlõdését, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek védelmét, növelését.

A szervezõbizottság a verseny követelményeit az alábbiakban határozza meg, amelynek alapján kerül sor a bírálatra, a
versenyben elért eredmény megállapítására és a díjazásra.
I. Minõségi követelmények:
– a települési zöldfelületek, parkok, emlékhelyek, sírkertek minõsége, gondozottsága,
– növénykiültetések – fák, cserjék, évelõk, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minõsége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel, a mûemlékek és azok állapotával.
II. A befektetett munka és részvétel:
– az önkormányzat erõfeszítése (források, támogatás, szervezése, irányítás),
– helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátók, üzletek, üzemek stb.),
– közösségi együttmûködések, civil szervezetek részvétele, helyi versenyek szervezése,
– magánházak tulajdonosai, a lakosság részvétele (utcakertek, elõkertek, épülethomlokzatok díszítésével).
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III. Általános benyomások:
– a település zöldfelület-gazdálkodása, helyzete, általános benyomás a szép települési környezetrõl,
– a település tisztasága, parlagfû és más gyomok irtása,
– az épített környezet minõsége, állapota (terek, utcák, épületek, mûemlékek, utcabútorok),
– a település megjelenése turisztikai szempontból.
IV. – a környezeti nevelés az oktatási intézmények külsõ, belsõ környezetének virágosításával, növények gondozásával, az ifjúság aktív részvételével,
– kommunikáció.
A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekbõl álló zsûri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe
véve – a szervezõbizottság javaslata alapján – a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat. A verseny fõdíja: a 2009. évi Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) hazánk képviselete a
legjobb város és falu részvételével. Az európai versenyben részt vevõ várost, illetve falut a verseny kiíróiból és szakértõibõl álló fõzsûri választja ki.

Jelentkezési feltételek
A Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenyre önkormányzatok jelentkezhetnek falu, illetve város kategóriában. A jelentkezés az interneten keresztül lehetséges, a Virágos Magyarországért környezetszépítõ verseny honlapján:
www.viragosmagyarorszag.hu.
Felhasználónév: itthon.
Jelszó: viragos.
A nyitólapon található „Települések jelentkezése” menüpontra kattintva, a jelentkezési lap kitöltésével lehet regisztrálni a 2008. évi versenyre. A regisztráció és a versenyben való részvétel díjmentes. A versennyel kapcsolatos részletes
információ úgyszintén a honlapon található.
A versenyben részt vevõ települések számára lehetõség nyílik az interneten történõ szöveges és képes bemutatkozásra. Ennek feltétele: a településrõl egy rövid szöveges tájékoztató (max. 1200 karakter) és 3 db digitális fénykép (minimum 300 dpi felbontásban és 13×18 cm-es méretben) elküldése 2008. július 30-ig. (E-mail cím: wolf@itthon.hu.) A képek közül legalább egy darab turisztikai látnivalókat ábrázoló kép legyen.
Jelentkezési határidõ: 2008. május 15.

Pályázati felhívás*
kerékpárutak fejlesztésének támogatására
Pályázat éve: 2008
Támogatás éve: 2008–2009
I. A támogatás háttere, célja
1. Kiíró szervezet, forrás, jogi háttér
Kiíró: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal
(ÖTM), az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal (IRM), a Környezetvédelmi és Vízügyi (KvVM), valamint a
Pénzügyminisztériummal (PM) egyetértésben, és a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal összhangban;
– Forrás: GKM Útpénztár elõirányzat,
– 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mûködési rendjérõl,

* A Pályázati felhívás elválaszthatatlan részei az Útmutató és az adatlapok – ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati felhívás és Útmutató az adatlapokkal együtt letölthetõ internetrõl (http://www.kertam.hu, http://www.gkm.gov.hu, http://www.kkk.gov.hu).
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– 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke,
– 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról,
– ÚT 2-1.203 Útügyi Mûszaki Elõírás (Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése), továbbiakban: ÚME.
2. A pályázati konstrukció céljának, hátterének rövid bemutatása:
A kerékpározás biztonságos feltételeinek javítása a hivatásforgalom mellett az elmúlt években megnövekedett szabadidõs forgalom esetében is elengedhetetlen. A támogatás célja, hogy a kerékpárutak tervezésének támogatásával elõsegítse a kerékpáros forgalom biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtését, továbbá az egészséges életmódot
és az idegenforgalmat, valamint a környezetkímélõ közlekedést egyaránt szolgáló beruházások megvalósulását, elterjedését.
Támogatható célok:
– az Országos Területrendezési Tervben (2003. évi XXVI. törvény) szereplõ EuroVelo® nemzetközi kerékpárút magyarországi szakaszai építése (turisztikai kerékpárút),
– 1, 2, 3 számjegyû országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak építése.
3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
Jelen pályázati körben meghatározott célokra (tervezés, építés, fejlesztés, felújítás, karbantartás) GKM Útpénztár elõirányzatból a 2008. évi elsõ fordulóra 1 000 000 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre, a 2008. évi második fordulóra,
2009. évi megvalósítási kötelezettséggel 1 000 000 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. Az építésre szánt összeget kiíró
nem kívánja elõre lehatárolni, azt a beérkezett pályázatok alapján határozza meg.
A pályázatok értékelése során elsõbbséget élveznek azon projektek, ahol a pályázott külterületi szakaszokhoz kapcsolódó, vagy azokat összekötõ belterületi szakaszok megépítése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a regionális operatív programok keretében támogatást nyertek.
4. A támogatott pályázatok várható száma 20 db.
II. A pályázók köre
1. A pályázatokon a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény szerinti önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
szerinti többcélú kistérségi társulások vehetnek részt a döntéstõl számított egy éven belül megvalósuló fejlesztéssel. Árvízvédelmi töltésen épülõ kerékpárút esetében az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) az önkormányzatokkal azonos feltételekkel pályázhat.
2. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz:
– amely az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben elõírt követelményeknek
nem felel meg, vagy
– amelynek megvalósítása megkezdõdött, illetve folyamatban van (a megkezdést a vállalkozói szerzõdéskötés jelenti).
III. A pályázati feltételek
1. A részletes pályázati feltételeket, a benyújtandó pályázatok tartalmi és formai követelményeit a Pályázati felhívás
és az Útmutató az Adatlapokkal együtt tartalmazza a www.kertam.hu honlapon. A kötelezõen benyújtandó munkarészek
egyrészt a pályázatok elbírálására, illetve az elõírt egyeztetésekre, a teljes megvalósítási költség biztosítására szolgálnak, másrészt annak igazolására, hogy a támogatás elnyerését követõen az építés kivitelezési versenyeztetésének nincs
akadálya [a hatósági engedély(ek), az építési terület rendelkezésre áll]. A támogatást nyert pályázónak vállalnia kell továbbá a Pályázati felhívásban, illetve Útmutatóban elõírt versenyeztetési szabályok betartását.
2. A pályázat mûszaki tartalma meg kell, hogy feleljen az ÚT 2-1.203 Útügyi Mûszaki Elõírásnak (Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése) és az abban a 41. és 42. oldalon felsorolt összes hivatkozott elõírásnak, törvénynek, rendeletnek.
3. Egy pályázó építésre csak egy pályázatot adhat be, azonban – folyamatos hálózati kapcsolatot biztosító – több, önállóan is használható, azonos tartalommal rendelkezõ létesítményt, illetve annak egy éven belül megvalósítható szakaszait
tartalmazhatja. Az azonos tartalmat az határozza meg, hogy a IX.2. pontban leírtak minden szempontja szerint megegyezik a szakasz. Több szakasz csak akkor szerepelhet a pályázatban, ha közöttük már meglévõ szakaszokkal folyamatossá
válik a létesítmény.

2624

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/19. szám

Abban az esetben, ha a pályázott hálózat egyes szakaszai a IX.2. pontban megfogalmazott bármelyik bírálati szempontból különböznek, akkor ezekrõl külön-külön 4. Pénzügyi és 5. Mûszaki Adatlapot, valamint É.1. Létesítményjegyzéket kell kitölteni, de az egész pályázott szakaszra összesített 4. Pénzügyi és 5. Mûszaki Adatlap, valamint É.1. Létesítményjegyzék kitöltése is szükséges. Ennek az az oka, hogy a bírálóbizottság megítélhesse az egész szakaszra is a támogatást, de a keretet jelentõsen meghaladó igény esetében a pályázó számára is megfelelõ rész-szakaszokat is tudjon támogatni. Akkor, ha a pályázat ezekben ez esetekben nincs megbontva, a Bizottság az egész pályázatot kizárhatja a támogatásból, illetve tetszõleges szakaszokra ítélhet támogatást.
4. Jelen pályázatok esetében pályázati díjat nem kell fizetni.
IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
1. A támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás), ami teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan, az útmutatóban elõírtak szerint
utólag történik. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az átlagost jelentõsen meghaladó fajlagos költségigény esetén a
támogatás összegét változatlan mûszaki tartalom mellett is csökkentse.
2. A támogatás mértéke
Építési pályázatoknál az alábbi táblázat szerint:
Támogatásintenzitás (%)

Külterület

Belterület

Pályázó (gesztor) elmaradott
kistérség vagy település

95

igen

önerõbõl megoldott

igen

90

igen

önerõbõl megoldott

nem

90

igen

nem foglalkozik vele

igen

85

igen

nem foglalkozik vele

nem

a pályázott szakasz

85

vegyes vagy csak belterület

igen

80

vegyes vagy csak belterület

nem

Az önerõ biztosítására lehetõség van az MFB Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram által kínált lehetõségekkel élni. A részletek megtalálhatóak a MFB Rt. honlapján, www.mfb.hu címen.
V. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek
1. A támogatható tevékenységek:
– önálló kerékpárút (turisztikai célú EuroVelo® kerékpárútnál: ÚME 4.9. ábra 3.00 burkolatszélességgel, közlekedésbiztonsági kerékpárútnál: ÚME 4.14. ábra),
– megfelelõ feltételek esetén kétoldali, egyirányú kerékpárút: ÚME 4.10. ábra),
– közös gyalog- és kerékpárút (turisztikai célú EuroVelo® kerékpárútnál: ÚME 4.13. ábra, közlekedésbiztonsági kerékpárútnál ÚME 4.15. ábra); (lakott területen kívül csak önálló kerékpárút megvalósítása támogatható, egy hálózat
megvalósításában szerepelhet kisforgalmú közút hálózatba vonása is),
– építéssel közvetlenül összefüggõ vízelvezetés (kivéve a teljes, hosszirányú csapadékcsatorna-lefedés),
– keresztezõközmû-kiváltások,
– kerékpáros pihenõk (összességében 10 km-nél hosszabb, összefüggõ kerékpárutak esetében),
– kerékpártárolók a nagyobb forgalmú középületek elõtt,
– a megvalósítandó kerékpárút GPS koordinátáinak felvétele és az adatok kitöltése,
– hivatásforgalmi utak átadáskor a kerékpárosok számára közlekedésbiztonsági eszközök kiosztása, közlekedésbiztonsági akciók, képzések finanszírozása,
– turisztikai kerékpárút átadásnál a promóciós (reklám) anyagok,
– útbaigazító, tájékoztató táblák.
Lakóingatlanok elõtt, azokkal közvetlen határos önálló kerékpárút építésére nem igényelhetõ támogatás, vegyes építés esetén a gyalogút legyen a lakóingatlan mellett. Külterületen, mezõgazdasági terület mellett, attól fizikai elválasztó
sáv (korlát, növénysáv stb.) szükséges.
Csak jogerõs építési engedéllyel rendelkezõ projektek kaphatnak támogatást.
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2. Elszámolható költségek:
a) támogatható tevékenységekkel kapcsolatos költségek,
b) érintett területek megszerzésével kapcsolatos költségek,
c) egy éven belüli tervezési, engedélyezési költségek, amelyre még nem kaptak támogatást,
d) tájékoztató tábla, amelyen feltüntetik a kivitelezõt, beruházót és támogatót,
e) a szolgáltatások ára nem haladhatja meg a piaci értéket, és a piaci érték független módon megállapítható és ellenõrizhetõ.
A támogatás szempontjából a fejlesztés bekerülési összege nem tartalmazhat közmûlétesítési (szennyvízcsatorna, vízvezeték, villanyvezeték, telefon, kábelszolgáltató stb.) költségeket. A fejlesztéssel érintett területek megszerzésének
költségei, továbbá a pályázat beadási határnapját megelõzõ egy éven belüli tervezési, építési engedélyezési, továbbá a
használatbavételi eljárás díja legfeljebb a szükséges saját forrás mértékéig számíthatók be a fejlesztés bekerülési összegébe, amennyiben erre támogatást nem kaptak. Egy évnél nem régebbi kifizetés, vagy jogszerû megállapodásban rögzített összeg a saját forrás részeként, hitelt érdemlõ igazolások alapján ismerhetõ el. A fejlesztés részét képezhetik az építéssel összefüggõ vízelvezetési mûtárgyak, csatornák, valamint a szükség szerinti keresztezõ közmûkiváltások, hidak,
kerékpáros pihenõk és a kerékpárút mûködéséhez kapcsolódó útbaigazító táblák költségei. Támogatás kizárólag a kerékpáros létesítmény paramétereinek megfelelõ kiépítéshez igényelhetõ, a nagyobb burkolat teherbírási igényekbõl, mint
pl. árvízvédelmi töltésen, mezõgazdasági úton vezetett kerékpárútnál az egyéb (pl. vízügyi) elõírásokból adódó, vagy indokolatlan minõségû (pl. díszburkolat) költségtöbblet teljes egészében jelen pályázaton kívüli forrásból biztosítandó, és
a költségtöbblet fedezetét a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolni köteles. A kerékpárút ünnepélyes átadása alkalmával egyszeri, a teljes bekerülési költség max. 1%-a, illetve max. 500 000 Ft értékben kiosztandó, a kerékpárosok biztonságát növelõ eszköz (fényvisszaverõ mellény, csík, lámpa stb.), reklámanyagok, illetve egyéb közlekedésbiztonsági
intézkedés (lásd http://www.webstation.hu/kermo)
Ennek részleteirõl a nyertesek külön Útmutatót kapnak.
VI. A pályázatok tartalmi és formai követelményei
A pályázók a www.kertam.hu honlapon tájékozódhatnak, jelentkezhetnek be és regisztrálhatnak elõzetesen a pályázatra. A pályázathoz szükséges dokumentumok alapján a honlapon lévõ program segítségével lehet kitölteni a pályázati
ûrlapokat. Az ûrlapok kitöltése és ellenõrzése után a program segítségével kinyomtathatók a dokumentumok, és a megfelelõ aláírások és hitelesítések után adhatók postára. A program bizonyos feltételek ellenõrzését is elvégzi, környezetében részletesebb leírást és segítséget is kapnak. Tekintettel a program tárgyévi üzembe helyezésére, 2008-ban még lehetõséget biztosítunk az Útmutató mellékletében szereplõ adatlapok gépi kitöltésére is, de lehetõség szerint kérjük a program használatát. A pályázat hivatalos iratának a kinyomtatott és aláírt papír dokumentumok szolgálnak. A pályázati
munkarészek az alábbiakban meghatározottak szerint 1 példányban és kiemelhetõ összefoglalóval adhatók be. Az összefoglalót borító nélkül összetûzve, a munkarészeket lefûzve, elõlapok és genotherm nélkül, szalagos irományfedélben
összekötve kérjük benyújtani. A digitálisan rendelkezésre álló anyagokat kérjük CD-re írva mellékelni (amennyiben a
KerTám programot használták az adatok rögzítésére, azt természetesen nem szükséges). A kiemelhetõ összefoglaló minden oldalát szignálni kell.
A pályázatnak önállóan, számozott munkarészként tartalmaznia kell:
(ûrlap): a KerTám program segítségével kitölthetõ ûrlap, esetleg az ÉPIT_Adatlap mellékletben szereplõ adatlap
(minta): az ÉPIT_Adatlap mellékletben szereplõ ajánlás
Az összetûzött, külön kiemelhetõ összefoglaló tartalma:
0. Pályázati elõlap (ûrlap) a pályázat fajtájának meghatározása
1. A pályázó adatai (ûrlap)
4. Pályázat tárgya, adatai (ûrlap)
5. Átnézeti helyszínrajz (minta). A/4 vagy maximum A/3 méretû, áttekintõ helyszínrajz (megfelelõ a település, térség
turisztikai térképe is), amelyen egyértelmûen beazonosítható (utcanév, útszám) a megjelölt kerékpárút, zöld színnel a
meglévõ, kék színnel a tervezendõ, piros színnel a pályázott, sárga színnel a késõbbiekben megvalósítandó pályázati szakasz. (Több, önállóan megvalósítható, különbözõ mûszaki feltételnek megfelelõ szakasz esetében a mûszaki ûrlappal
megegyezõ betûjelöléssel meg kell jelölni az egyes szakaszokat). A helyszínrajz tartalmazza a kerékpárforgalmat generáló helyeket, a nagy forgalmú, elkerülendõ közutakat, meglévõ és tervezett kerékpárforgalmi létesítményeket, kiemelve
a pályázati szakaszt. Lehetõség szerint kérjük az átnézeti helyszínrajzot elektronikus formában is mellékelni.
Abban az esetben, ha több, önállóan megvalósítható, különbözõ mûszaki feltételnek megfelelõ szakasszal pályáznak,
akkor ki kell tölteni az alábbi három ûrlapból egy összesítõ lapot (azon kihagyva a IX.2. szerinti minõsítési pontokat) és a
helyszínrajzon bejelölt betûazonosítóval jelölt külön ûrlapokat is.
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6. Mûszaki ûrlap(ok) (ûrlap ). A mellékletben szereplõ 6. Mûszaki ûrlap adatait az ott megjelölt források alapján kell
kitölteni.
7. Pénzügyi lap(ok) (ûrlap)
9. Értékelõ lap(ok) (ûrlap)
É.1. Létesítményjegyzék(ek) (ûrlap)
Az összefûzött, teljes pályázat az alábbi munkarészekbõl áll (0; 1; 4; 5; 6; 7; 9; É.1. pontok tartalma megegyezik az
összefoglalóval):
0. Pályázati elõlap (ûrlap) a pályázat fajtájának meghatározása
1. A pályázó adatai (ûrlap)
2. Adatlap(ok) a támogatási döntésrõl (a kormányrendelet alapján)
3. A pályázó(k) nyilatkozata(i) a pályázati felhívás melléklete szerinti kérdésekben, a kormányrendelet elõírásaival
összhangban (adatlap). Figyelem! Társult pályázat esetén a 2. és 3. adatlapot a társult pályázónak is csatolni kell. (Word
dokumentum)
4. Pályázat tárgya, adatai (ûrlap)
5. Átnézeti helyszínrajz (minta)
6. Mûszaki adatlap(ok) (ûrlap)
7. Pénzügyi lap(ok) (ûrlap)
8. Szöveges indoklás (ûrlap, minden pont indoklása szükséges, nemleges válasz esetében is)
9. Értékelõ lapok (ûrlap)
10. Tartalomjegyzék (ûrlap) a benyújtott pályázati munkarészekrõl. Bejelölendõ a pályázatban beadott munkarész,
megjelölendõ a késõbb pótlandó, beszerzés alatt lévõ munkarész, az értékelõ részt az ellenõrzést végrehajtó KKK munkatársa tölti ki.
11. A terület- és településrendezési tervvel való összhang igazolására a hatályos terület-, illetve településrendezési
terv idevonatkozó tervlapját (hitelesített másolat) kell benyújtani. Ennek hiányában a polgármester igazolása szükséges
arról, hogy a pályázat nem ellentétes a településrendezési elképzelésekkel. Több érintett település esetében természetesen minden településrõl szükséges a dokumentum. Kell egy elõzetes nyilatkozat az érintett szomszédos településektõl,
hogy a meglévõ, vagy az általuk esetleg pályázandó szakasszal a találkozási pont megvalósul. Biztosítani kell a szomszédos települések felé építendõ kerékpárútnál a kapcsolatot.
12. Szakmai vélemény (minta). A Magyar Közút Kht. (a továbbiakban: MK Kht.), (a beadási határnaptól számított
hat hónapnál nem régebbi) szakmai véleménye szükséges. Ebben szerepelnie kell a pályázott szakasz mûszaki és nyomvonalvezetését értékelõ véleményének, olyan igazolásnak, hogy a megvalósítás még nem kezdõdött el, kerékpárúttal kiváltani kívánt fõúti szakasz(ok) legutolsó hivatalos E/nap forgalmának és a szakmai szervezet támogató nyilatkozatának.
(Fõváros esetében nem szükséges).
13. Civil támogatás. Lehetõleg országos, szakmai kerékpáros civil szervezetet ajánlott megkeresni, amely megismerve a pályázati tervezetet, véleményt, gyakorlati tanácsokat tud adni. Rendszeres civil kapcsolat esetében az összes
egyeztetés emlékeztetõjét is itt kell mellékelni. Nem értékelhetõ az a támogatás, amely minden szakmai megítélés nélkül
csak a kerékpárút megvalósításának támogatásáról nyilatkozik. A civil támogatás súlyát emeli, ha a tervezést civil, kerékpáros szakmai szervezettel megismertették, véleményüket kikérték, jóváhagyatták.
14. Rendõrség nyilatkozata a kerékpáros baleseti helyzetrõl. Amennyiben a tehermentesített út jellege 3 éven belül
nem változott, akkor az utolsó 3 év baleseti átlaga szükséges. Ha a tehermentesített út forgalmi jellege 3 éven belül megváltozott (új út, elkerülõ út stb.), akkor az azóta eltelt idõszak adatainak az átlaga szükséges. Amennyiben a tehermentesítendõ közútról le van tiltva a kerékpárforgalom, akkor ezt kérjük jelezni!
15. Az illetékes Regionális Fejlesztési Ügynökség nyilatkozatát arról, hogy a pályázat illeszkedik a régió jóváhagyott fejlesztési programjaiba, illetve támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és ha igen, mekkora annak mértéke.
16. Önerõ igazolása. Az építés önkormányzati forrásrészét igazoló, hatályos költségvetési rendeleten alapuló, a megvalósulás évére vonatkozó önkormányzati testületi határozatot (a testületi ülés jegyzõkönyvét/kivonatát), amely rögzíti,
hogy a képviselõ-testület a tárgyi pályázathoz – a pénzügyi ûrlapon szereplõ értéknek megfelelõen – a támogatott évben
mekkora összeget biztosít pénzben (ezer Ft-ban). Ez értelemszerûen az I. értékelés esetében tárgyévet, a II. esetében a
következõ évet jelenti. Egyéb helyi vagy külsõ hozzájárulások akkor és olyan mértékben számíthatók be a saját forrásrészbe, amennyiben a képviselõ-testület a határozatával azért (azokért) felelõsséget vállal. Elfogadható a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt – tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata is a saját forrás biztosításáról. A KÖVIZIG pályázat esetén a saját forrás hiteles igazolása (beleértve a kerékpárúthoz szükséges mûszaki paramétereket meghaladó megvalósítás költségeit is), illetve egyéb helyi vagy külsõ
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hozzájárulás esetén értelemszerûen a KÖVIZIG felelõsségvállalása szükséges. Társult pályázatok esetében a hozzájáruló társult pályázók nyilatkozata is szükséges.
17. Hitelfelvétel esetén csatolni szükséges a pénzintézet hitelígérvényét, [az önerõ biztosítására lehetõség van az
MFB Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram által kínált lehetõségekkel élni].
18. Egyéb külsõ, illetõleg helyi hozzájárulás esetén a megvalósulás évére érvényes kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
19. Az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolását, a döntésrõl szóló hivatalos dokumentumot a támogatás nagyságáról, ütemezésérõl, és felhasználásának feltételeirõl.
20. Az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli EU-forrás fedezetigazolását, a döntésrõl
szóló hivatalos dokumentumot a támogatás nagyságáról, ütemezésérõl, és felhasználásának feltételeirõl.
21. Az érintett térségrõl, kritikus helyekrõl digitális fényképek.
22. Javasoljuk a tervezett Közbeszerzési kiírást mellékelni, mert a támogatás elnyerése esetén a lebonyolítás jelentõsen meggyorsítható.
23. Mellékelendõ árvédelmi töltésen építendõ kerékpárút esetében nyilatkozat azokról a gátõrházakról, amelyek pihenõként alkalmazhatók (javasolt ezeket táblával is megjelölni).
É.1. Létesítményjegyzék(ek) (ûrlap)
É.2. Jogerõs építési engedély. Amennyiben a pályázat híd vagy vasúti keresztezés (ehhez kapcsolódó vasúti biztosítóberendezés) építését is tartalmazza, arra/azokra is a kiadott jogerõs építési engedélyt be kell nyújtani. Az építési engedélynek a beadási határidõt figyelembe véve és az elõírt közbeszerzési eljárásra tekintettel legalább a beadási határidõt
követõ egy évig érvényesnek kell lennie. Meghosszabbított építési engedély esetén a jogerõs alaphatározat is benyújtandó. Amennyiben a jogerõs építési engedély a pályázat értékeléséig nincs meg, a pályázat nem kaphat támogatást.
É.3. Földhivatali hitelesítésû nyilvántartási térképmásolat a tervezett létesítmény által érintett teljes területre, az
eredeti földhivatali hitelesítéssel – ha több lap benyújtása szükséges, akkor minden lap hitelességét igazolni kell (nem
önkormányzati, vagy nem állami tulajdonú terület igénybevétele esetén a hitelesítés a beadást megelõzõ 30 napnál régebbi nem lehet). A térképen piros színnel bejelölendõ a tervezett létesítmény által igénybe veendõ terület határvonala
(földmûveket is figyelembe véve). Kék színnel meg kell jelölni az igénybe veendõ területet érintõ bel- és külterületi
határt.
É.4. Tulajdoni lap(ok). A tervezett építéssel érintett – a nyilvántartási térkép által bemutatott – teljes területre (önkormányzati és idegen területre egyaránt) a tulajdonjogot eredeti tulajdoni lappal (lapokkal) kell igazolni. Amennyiben a
fejlesztés területe a pályázat beadásakor nincs önkormányzati vagy állami tulajdonban – ez esetben a tulajdoni lap
30 napnál régebbi nem lehet –, akkor a tulajdoni lap mellett az önkormányzati, illetve állami tulajdonbavételére vonatkozó, a tulajdonos(ok)kal kötött, a költségeket is rögzítõ érvényes, a területátadásról szóló megállapodást is be kell nyújtani. Amennyiben a fejlesztés nem a kerékpárút leendõ kezelõjének tulajdonában lévõ területen valósul meg (pl. árvédelmi
töltésen, természet- vagy tájvédelmi körzetben, Nemzeti park területén épül kerékpárút), a tulajdoni lap mellett csatolni
kell a kezelõvel kötött érvényes megállapodást, illetve nyilatkozatot, amely a megvalósuló kerékpárút kezelõjérõl is rendelkezik. Készíteni kell egy összefoglaló táblázatot, amelyen fel vannak sorolva az igénybe veendõ területek kataszteri
száma.
É.5. Szükséges tervdokumentáció részek:
É.5.01. tervjegyzék
É.5.02. mûszaki leírás
É.5.03. átnézeti helyszínrajz
É.5.04. helyszínrajz
É.5.05. keresztszelvények
É.5.06. mintakeresztszelvény
É.5.07. tételesen beárazott méret- és mennyiségszámítás, amely mûszaki tartalmának meg kell egyeznie az építési
engedélyben jóváhagyottal, továbbá az összegzéseknek a létesítményjegyzék(ek)kel összevethetõnek kell lenni. Árvédelmi töltésen és mezõgazdasági úton tervezett építés esetén ezen munkarészt a teljes szélességre és nagyobb teherbírású
pályaszerkezetre vonatkozóan, valamint a pályázatban elismerhetõ burkolatszélességre és teherbírásra külön-külön el
kell készíteni.
Amennyiben a kerékpárút-építési pályázat híd, támfal vagy vasúti átjáró építését is tartalmazza, a jogerõs építési engedéllyel rendelkezõ tervet ezen létesítmény(ek)re is dokumentálni kell. A vízelvezetésre és a forgalomtechnikai jelzésrendszerre vonatkozó megoldást is ki kell dolgozni és a pályázatban be kell mutatni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha
elõzõleg nem a most érvényes ÚME szerint készült a terv, vagy nem teljesíti a pályázati kiírásban szereplõ paramétereket, akkor azt korszerûsíteni és az engedélyt módosítani szükséges.
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VII. A pályázat benyújtásának módja, határideje, értékelése
1. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat a Pályázati felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelõen, a kitöltött ûrlapokkal együtt hiánytalanul kell benyújtani postai úton, igazolható módon a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 1024 Budapest, Lövõház u. 39. címére.
A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázat címét. A pályázati felhívás Útmutató és adatlapok nélkül megjelenik a
Közlekedési Értesítõben, valamint az Önkormányzatok Közlönyében. A pályázatokkal kapcsolatban felmerülõ további
információval, a pályázati kérelem összeállításánál a tartalmi és formai elõírásokhoz, illetve a támogatás elnyerése
esetén a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó kérdésekben a http://www.kertam.hu honlapon található információkon túl a KKK munkatársai felvilágosítással, szakmai tanácsadással a pályázók rendelkezésére állnak az alábbi
elérés szerint: faxon: 06 (1) 336-1737, levélben: 1537 Budapest, 114. Pf. 333, e-mailben: kerekpar@kkk.gov.hu és a
http://www.kertam.hu honlapon megtalálható fórumon.
Elõzetes jelentkezés alapján a http://www.kertam.hu honlapon megjelenített Információs napon, személyes konzultációra is lehetõség van.
A pályázatok postára adási határideje:
a megjelenéstõl számítva 2008. július 31-ig folyamatosan.
A pályázatok elbírálására két fordulóban: a 2008. május 14-ig postára adott pályázatokra 2008. június 24-ig és a 2008.
július 31-ig postázott pályázatokra 2008. szeptember 15-ig kerül sor.
2. Az elsõ fordulóban megfelelõ, de támogatást nem nyert pályázatok a második fordulóban új pályázatként részt vehetnek, akár változatlan tartalommal is. Az elsõ fordulóra jelentkezõ pályázatok esetében hiánypótlásra csak úgy van lehetõség, hogy a hiány pótlásával már csak a második fordulóban kerül értékelésre.
VIII. A pályázatok elbírálása
1. A pályázatokat egy Szakértõi Bizottság szakmailag minõsíti és a Tárcaközi bírálóbizottság bírálja el, a döntést a miniszter hozza meg. A pályázatok bírálata során a formailag megfelelõ és az alapvetõ szakmai szempontokat teljesítõ pályázatok közül, a Szakértõi Bizottság által kidolgozott bírálati kritériumok alapján rangsorolt lista szerinti pályázatok részesülnek támogatásban, a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig. A döntés felülvizsgálata és jogorvoslata kizárt.
2. A pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatok lebonyolítását a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (KKK) végzi.
Az elbírálás folyamata:
– a pályázati csomag feladójának, a pályázat címének, a postabélyeg keltének ellenõrzése
– a pályázati csomag nyilvántartásba vétele, tartalmának formai ellenõrzése, jegyzõkönyvezése, a tartalom összevetése a honlapon rögzített adatokkal
– hiányzó munkarészek pótlására felszólítás, hiánypótlás (I. fordulóban csak a II. forduló beadási határidejével)
– a tartalmi és/vagy formai szempontból nem megfelelõnek, vagy hiánypótlás után is hiányosnak minõsített pályázatokat a Tárcaközi bírálóbizottság ellenõrzi, majd a hiány/ok/ jegyzõkönyvi rögzítését követõen a további részletes bírálatból kizárja
– a pályázatok szakmai minõsítése Szakértõi Bizottság által. A bírálatra alkalmas (tartalmilag és formailag megfelelõ) pályázatokat a Bizottság részletesen elbírálja, amely során fokozott figyelmet fordít a pályázat közlekedésbiztonsági, idegenforgalmi, egészségvédelmi és területfejlesztési hasznosságának szempontjaira, jegyzõkönyvezés
– a pályázatok minõsítése, sorolása a Tárcaközi bírálóbizottság által, jegyzõkönyvezés
– miniszteri jóváhagyás
3. A pályázatok kezelõje a postára adási dátum és a miniszteri jóváhagyás között a hiánypótlási felszólítás kivételével
semmilyen információt nem ad és nem adhat ki.
4. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy egy pályázat III/2. pontban jelzett különbözõ mûszaki tartalmú létesítmények közül ne mindegyiket részesítse támogatásban, illetve a támogatott hosszat csökkentse.
5. Az értékelés folyamatáról és a bizottságok munkájáról jegyzõkönyv készül.
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IX. Az elbírálás szempontrendszere részletesen
1. A támogatásból kizárható pályázatok:
– az Útügyi Mûszaki Elõírástól eltérõ mûszaki tartalom miatt (amennyiben elõzetes felmentés nem történt),
– olyan mûszaki tartalom miatt, amely nem tartozik a pályázat tárgyához,
– 1500 E/nap alatti forgalmú közúton önálló kerékpárút építése,
amennyiben a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét,
– nem lezárt, folyamatban lévõ pályázati támogatásban részesült.
2. Az elbírálás szempontrendszere
Turisztikai kerékpárutak esetében:
– a pályázott kerékpárút-szakasz hálózati jellege, a pályázati szakasszal megvalósuló, összefüggõ hálózat hossza [km]
– települések közötti meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– településen belüli meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– tervezett hálózati kapcsolat települések között,
– tervezett hálózati kapcsolat településen belül,
– nincs hálózati kapcsolat;
– a kerékpárút turisztikai jellege, érintett természeti, kulturális, földrajzi adottságok
– országos jelentõségû attrakciók a szakaszon, vagy a szakasz folytatásában meglévõ kerékpárúton, 20 km-en
belül,
– körzeti jelentõségû (régió, megye) attrakciók,
– helyi jelentõségû attrakciók,
– nincs turisztikai jelentõsége;
– önkormányzati szervezettség
– a pályázó egyedi önkormányzat,
– a pályázó társulás, több önkormányzat együtt pályázik,
– a pályázó társulás, több önkormányzat együtt pályázik és fenntartanak együttes karbantartó szervezetet;
– a kerékpárutat érintõ infrastrukturális ellátottság (szervizek, pihenõk, szállások stb.)
– megvalósítandó szakaszon belüli (kerékpárúttól max. 1 km-en belül), illetve
– kapcsolódó hálózaton (kerékpárúttól max. 1 km-en belül) pihenõ, szállás, szerviz,
– településen belüli (kerékpárúttól max. 5 km-en belül),
– a hálózaton, 30 km-es távolságon belül pihenõ,
– nincs elérhetõ közelben szolgáltatás;
– a pályázott kerékpárút hiánypótló jellege, távolsága meglévõ kerékpárúttól;
– civil támogatottság.
A tervezési dokumentációban elõírt koncepció egyeztetése:
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezettel folyamatos, intenzív kapcsolattartás (emlékeztetõk felvétele, tervezés során végrehajtott egyeztetés),
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet értékelõ támogatása,
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi civil szervezet támogatása;
– a kerékpáros forgalomtól tehermentesített közút jellege, forgalma, baleseti helyzete (a tehermentesítés úgy értendõ, hogy a kerékpárút-szakasz legtávolabbi pontja nincs távolabb 1 km-nél a tehermentesítendõ közúttól, és mindkét
vége eléri vagy jelentõsen megközelíti azt);
– a tervezett költségek megalapozottsága;
– a fenntartás, karbantartás megalapozottsága;
– Kerékpáros barát település pályázaton részvétel, elért helyezés (információ: http://www.webstation.hu/kermo);
– a támogatott beruházás a legrövidebb idõn belül gazdaságosan megvalósulhat;
– a tervezés a GKM pályázatából valósult meg;
– van kapcsolódó, régió által támogatott megvalósítandó kerékpárút.
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Közlekedésbiztonsági kerékpárutak esetében:
– a kerékpáros forgalomtól tehermentesített közút jellege, forgalma;
– (a tehermentesítés úgy értendõ, hogy a kerékpárút-szakasz legtávolabbi pontja nincs távolabb 1 km-nél a tehermentesítendõ közúttól, és mindkét vége eléri vagy jelentõsen megközelíti azt);
– a jelenlegi kerékpáros forgalom baleseti helyzete (az út jelenlegi állapota szerint, de max. 3 évre visszamenõleg),
– évi 1-nél több halálos baleset,
– halálos baleset elõfordult,
– évi 2-nél több baleset,
– balesetek kerékpáros hibájából;
– a kerékpárút indokoltsága: meg kell adni a potenciális, várható használók körét, figyelembe véve a kerékpárúttal
párhuzamos, 1 km szélességû, kerékpárúton vagy kisforgalmú úton megközelíthetõ térséget, hogy a VI.3. térképen bejelölt jelentõsebb forgalmú helyek között, a jelenlegi forgalmi körülmények mellett milyen kerékpáros forgalom várható.
Ezt a VI.8. szöveges részében részletesen ki kell fejteni, megindokolni. Külön megjelölendõ, ha ebbõl jelentõs a gyerekforgalom;
– a pályázott kerékpárút-szakasz hálózati jellege
– települések közötti meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– településen belüli meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– tervezett hálózati kapcsolat települések között,
– tervezett hálózati kapcsolat településen belül,
– civil támogatottság.
A tervezési dokumentációban elõírt koncepció egyeztetése:
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezettel folyamatos, intenzív,
– kapcsolattartás (emlékeztetõk felvétele, mellékelendõ a IV.11. ponthoz),
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet értékelõ támogatása,
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi civil szervezet támogatása;
– a tervezett költségek megalapozottsága;
– a fenntartás, karbantartás megalapozottsága;
– Kerékpárosbarát települési pályázaton részvétel, elért helyezés (információ: http://www.webstation.hu/kermo);
– a támogatott beruházás a legrövidebb idõn belül gazdaságosan megvalósulhat;
– a tervezés a GKM pályázatából valósult meg;
– van kapcsolódó, régió által támogatott megvalósítandó kerékpárút.

X. A pályázatok eredményének közzététele
A miniszter által jóváhagyott támogatott pályázatokról a jelzett honlapokon (http://www.kertam.hu,
http://www.gkm.gov.hu, http://www.kkk.gov.hu), továbbá az Önkormányzatok Közlönyében, valamint a Közlekedési
Értesítõben megjelenik a támogatott pályázatok listája. Az eredményrõl minden pályázó levélben értesítést kap.
XI. A támogatás felhasználásának módja
A támogatott pályázók az értesítõ levélben részletes útmutatót kapnak a támogatási összeg felhasználásának módjáról.
A támogatás felhasználására a pályázóval a KKK támogatási szerzõdést köt és a végrehajtott megvalósítás után a feltételek teljesülése esetén, utólag fizeti ki a támogatást. A kifizetés feltétele a megvalósult kerékpárút mellékletben jelzett,
GPS-szel felvett koordinátaadatai a jellemzõ töréspontok felvételével és az Útmutató mellékleteként megküldött szerkezetû adatkitöltés is szükséges az abban jelzett tartalommal.
XII. A pályázattal összefüggõ egyéb elõírások
1. Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a vállalkozók közbeszerzési törvény szerinti kiválasztása. A pályázó a pályázat beadása után elkezdheti a közbeszerzési eljárás kötelezettségvállalás nélküli lebonyolítását. Amennyiben
a vállalkozási érték nem éri el a közbeszerzési törvényben megfogalmazott alsó határértéket, legalább három árajánlat
bekérése akkor is szükséges, és az eljárást a közbeszerzés szellemében kell lefolytatni. Amennyiben a pályázó a pályá-
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zati dokumentáció mellékleteként megküldi a tervezett közbeszerzési kiírást, akkor azt a nyertesnek az értesítõlevéllel együtt a KKK jóváhagyja, jelentõsen meggyorsítva az ügymenetet.
2. A megvalósítás a támogatási döntés meghozatala elõtt nem kezdhetõ meg.
3. A pályázó feladatainak teljes menete:
a) pályázati anyag összeállítása, postázása (javasolt a nyilatkozatok megkérésével kezdeni, mert az azokban kapott
adatok beírandók a pályázati ûrlapokra)
b) el lehet kezdeni kötelezettségvállalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 48. §)
c) hiánypótlásra felszólítás esetében a hiánypótlás végrehajtása
d) a pályázat eredményének figyelemmel kísérése
e) támogatást nem nyert pályázat esetében a pályázó visszakapja a teljes pályázati anyagot
f) nyertes pályázó egy útmutatót kap a végrehajtás lebonyolítására
g) közbeszerzési eljárás alapján ki kell választani a vállalkozókat, szükség szerint a lebonyolítót és a kivitelezõt
[a KKK véleményezi az ajánlattételi felhívást és az eredményhirdetéshez is hozzájárul. A pályázati anyaggal megküldött
ajánlattételi felhívás(ok) jóváhagyását a nyertes értesítéssel együtt megkapja a pályázó.]
h) szerzõdéskötés a vállalkozókkal
i) a KKK értesítése a megkötött szerzõdésekrõl, amely ez alapján megküldi a támogatási szerzõdést
j) elkezdhetõ a megvalósítás
k) aláírt támogatási szerzõdés megküldése a KKK részére
l) elszámolás a vállalkozókkal
m) koordináta- és egyéb adatok megadása papíron és digitális formában
n) a támogatási összeg elszámolása
o) pályázó visszakapja a pályázati anyagot
4. A támogatott mûszaki paraméterektõl eltérni nem lehet.
A támogatás felhasználási módjára vonatkozó elõírásoktól való bármilyen eltérés a megítélt támogatás visszavonását jelentheti.

HIVATALI BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Zalabér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
A pécsi Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középalábbi szövegû, a Magyar Köztársaság címerével ellátott, iskola adószámmal ellátott körbélyegzõje elveszett.
kör alakú bélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ szövege:
A bélyegzõ szövege:

A bélyegzõ használata 2008. április 25-tõl érvénytelen.

A bélyegzõ használata 2008. április 8-tól érvénytelen.
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. április 24–29.)
(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
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51. évfolyam L 112. szám (2008. április 24.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 362/2008/EK rendelete (2008. április 14.) a jövedelmekre és életkörülményekre
vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az anyagi nélkülözésre vonatkozó másodlagos célváltozók 2009-es listája tekintetében történõ végrehajtásáról1
A Bizottság 363/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendõ eltérések tekintetében történõ
végrehajtásáról
* A Bizottság 365/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek
megfelelõen a munkaerõ mintavételes felmérésére vonatkozó 2010., 2011. és 2012. évi
ad hoc modulprogram elfogadásáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/325/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. április 18.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy
belga tagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/326/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 11.) az Európai Közösségek harmadik országba kiküldött tisztviselõinek, ideiglenes és szerzõdéses alkalmazottainak díjazására, 2007. február 1-jétõl, 2007. március 1-jétõl, 2007. április 1-jétõl, 2007. május 1-jétõl és 2007. június 1-jétõl alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról
1

EGT-vonatkozású szöveg
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2008/327/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 21.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) leküzdése céljából a Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2006. és 2007. évre szóló közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló
2006/923/EK határozat egyes rendelkezéseitõl való eltérésrõl [az értesítés a C(2008) 1444.
számú dokumentummal történt]
MEGÁLLAPODÁSOK
Tanács
* Tájékoztatás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás
formájában kötött megállapodás hatálybalépésérõl

Helyesbítések
* Helyesbítés a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetõülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 78/764/EGK irányelvnek a mûszaki fejlõdéshez való
hozzáigazításáról szóló, 1983. március 28-i bizottsági irányelvhez (HL L 109., 1983. 4. 26.)
(Magyar nyelvû különkiadás 13. fejezet, 07. kötet, 3. o.)
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(2008. április 25.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 366/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 367/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 368/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 369/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 370/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 371/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl
* A Bizottság 372/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 373/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES IV övezetben, a IIa övezet közösségi vizein, valamint a IIIa övezet Skagerrakon és a Kattegaton kívüli részében folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halászat
tilalmáról
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* A Bizottság 374/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaidahálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
94. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/328/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 18.) a Schengeni Információs Rendszer technikai támogatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és mûködésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Végrehajtó Bizottság határozatának módosításáról

Helyesbítések
* Helyesbítés a mezõgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használandó mezõgazdasági adatszolgáltatási ûrlap formájáról szóló 118/66/EGK rendelet módosításáról szóló,
1977. szeptember 23-i 2237/77/EGK bizottsági rendelethez (HL L 263., 1977. 10. 17., 1. o.)
(Magyar nyelvû 2004. évi különkiadás 03. fejezet, 3. kötet, 170. o.)
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 375/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezõgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és elõzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (kodifikált változat)
* A Bizottság 377/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 2009. évtõl kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyûjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidõszaki negyedévek meghatározására
vonatkozóan a közösségi munkaerõ mintavételes felmérésének megszervezésérõl szóló
577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról 1
A Bizottság 378/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. áprilisi alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek
kibocsátásáról
A Bizottság 379/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1282/2006/EK rendelet 29. cikkében említett kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történõ exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról
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* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/46/EK irányelve (2008. április 23.) a munkavállalók fizikai tényezõk (elektromágneses terek) hatásából keletkezõ kockázatoknak való
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló
2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének
értelmében) módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/329/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 21.) a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetõvé
tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyrõl szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való elõírásáról [az értesítés
a C(2008) 1484. számú dokumentummal történt]1
2008/330/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 22.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai
hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008)
1482. számú dokumentummal történt]1
2008/331/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 23.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya
VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2008) 1572. számú dokumentummal történt] 1
2008/332/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 24.) az állategészségügy és az élõ állatok területén
egyes közösségi referencialaboratóriumok mûködéséhez nyújtott 2008. évi közösségi pénzügyi támogatásról [az értesítés a C(2008) 1570. számú dokumentummal történt]

115.

51. évfolyam L 115. szám (2008. április 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 380/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 381/2008/EK rendelete (2008. április 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 382/2008/EK rendelete (2008. április 21.) a marha- és borjúhúságazat-beli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (átdolgozás)

1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

*

*

*

*

*

*

HATÁROZATOK
Tanács
2008/336/EK:
A Tanács határozata (2008. április 14.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezésérõl és helyettesítésérõl
Bizottság
2008/337/EK:
A Bizottság határozata (2008. április 24.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
1571. számú dokumentummal történt]1
2008/338/EK:
A Bizottság határozata (2008. április 24.) a 2004/438/EK határozat I. mellékletének az
Ausztráliából származó nyers tej és nyerstej-alapú termékek, a Szerbiából származó tej és
tejalapú termékek tekintetében, továbbá a Svájcra vonatkozó bejegyzés tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1587. számú dokumentummal történt] 1
2008/339/EK:
A Bizottság határozata (2008. április 25.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének a
ragadós száj- és körömfájás élõvírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1577. számú dokumentummal történt]1
2008/340/EK:
A Bizottság határozata (2008. április 25.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes
területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 1580. számú dokumentummal történt]
2008/341/EK:
A Bizottság határozata (2008. április 25.) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokra vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról [az értesítés a C(2008) 1588. számú
dokumentummal történt]1
MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács
* Értesítés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló, partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv hatálybalépésérõl
Helyesbítések
* Helyesbítés az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás formájában kötött megállapodás hatálybalépésérõl szóló tájékoztatáshoz (HL L 112., 2008. 4. 24.)
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A Közbeszerzési Értesítõ 51. számának (2008. április 30.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
18044 Állami Szívkórház, Balatonfüred (gyógyszerek beszerzése – K. É. – 6385/2008)
18049 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4359/
Kecskemét/08 – veszélyes hulladék ártalmatlanítása
– K. É. – 6334/2008)
18054 Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartottak élelmezésének biztosítása – K. É. – 5306/2008)
18057 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [rakodógépek beszerzése (K512) – K. É. – 5813/2008]
18060 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [téli–nyári úttisztító és
kiszolgáló célgépek beszerzése (K510) – K. É. –
5814/2008]
18063 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [tömörítõs konténerek
beszerzése (K513) – K. É. – 5817/2008]
18066 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (szívstabilizátor beszerzése – K. É. – 5385/2008)
18071 Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (vállalkozási szerzõdés Gyõr, közlekedésfejlesztés 2008.
1. ütem keretében útburkolat-felújítási és útépítési
munkák kivitelezésére – K. É. – 6197/2008)
18077 Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Békés (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 5967/2008)
18085 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (különbözõ típusú gépjármûvek, közúti tehergépkocsik és autóbuszok garanciális idõn túli megrendelés szerinti javítása – K. É. – 6159/2008)
18092 Kaposi Mór Megyei Kórház (4364/Kaposvár/08/közforgalmú patika gyógyszerei – K. É. – 6478/2008)
18098 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kht. (karbantartás a Millenáris Nonprofit Kft.-nél
2008–2010. – K. É. – 6401/2008)
18107 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (takarítás – K. É. –
6418/2008)
18115 Nyírfruct Szövetkezet (mûanyag tárolóedények, ládák
beszerzése – K. É. – 5749/2008)
18120 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. Nonprofit Kft. [vállalkozási szerzõdés a püspökszilágyi radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló (RHFT) telepített automata
mintavevõ hálózatának, valamint hidrológiai rendszerének üzemeltetésére és karbantartására – K. É. –
6284/2008]

zési Parancsnoksága felügyelete alá tartozó egyes regionális nyomozóhivatalok objektumainak takarítása
– K. É. – 6432/2008)
18142 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház, Nonprofit Zrt. (a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. épületei általános karbantartási feladatainak ellátása – K. É. – 6158/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
18149 Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató új kreatív koncepció
tervezése, nyomdai anyagok, elektronikus reklámok
elõkészítése, valamint film- és rádióspotok elõállítására
írányuló megbízás – K. É. – 5610/2008)
18155 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (részvételi felhívás a GKM OSAP-hoz kapcsolódó elõkészítési, koordinációs, adatgyûjtési, adatszolgáltatási és publikációs
feladatainak konszolidációja, és egy statisztikai adatkezelõ rendszer kialakítása és üzemeltetése tárgyában
– K. É. – 5574/2008)
18161 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az SAP-rendszer verzióváltása és moduljainak továbbfejlesztése
– K. É. – 6532/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
18168 Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.2.6
Megvalósíthatósági tervek minõségbiztosítása a tervezett jelentõs beruházásoknál címû kiemelt projekt
A komponensének megvalósításához szükséges szakértõi szolgáltatások igénybevétele – K. É. – 4824/2008)
18174 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
[tendertervek elkészítése, árazatlan költségvetés elkészítése (SG-394.) – K. É. – 6242/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
18181 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mélyépítéshez, valamint településrendezéshez kapcsolódó
mûszaki tervezés és tanácsadás – K. É. – 6217/2008)

Visszavonás

18126 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (kötszer – K. É. – 6512/2008)

18188 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ visszavonása (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. február 25-én,
K. É. – 2994/2008 számmal feladott ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 6062/2008)

18133 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldö-

18192 Kecskeméti Sportlétesítményeket Mûködtetõ Kht. visszavonása (kecskeméti sportuszoda – K. É. – 6614/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás
megindítására
18197 Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet (12 db lakóépületet érintõ energiatakarékosságot eredményezõ felújítási munkák elvégzése – K. É. – 6653/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
18203 Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. (egészségügyi
szolgáltatások ellátása – K. É. – 6189/2008)

2008/19. szám

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
18257 Abda Község Önkormányzata (Sikeres Magyarországért
– Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram – K. É. – 6057/2008)
18261 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések III. – K. É. –
6581/2008)
18266 Budapesti Gazdasági Fõiskola (karbantartási és felújítási keretszerzõdés – K. É. – 6613/2008)
18274 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (5 db személygépkocsi bérbevétele és egyéb szolgáltatások
– K. É. – 6186/2008)
18278 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a nyíregyházi Tündérkert Óvoda utólagos akadálymentesítése – K. É. – 6568/2008)
18283 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (iskolakezdési támogatási utalványok – K. É. – 6438/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
18207 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bem Úti
Általános Iskola és Óvoda, Ózd (élelmiszer beszerzése
– K. É. – 6268/2008)
18210 Baranya Megyei Fõügyészség (étkezési utalványok
– K. É. – 6637/2008)
18214 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(3 db egyforma személygépkocsi beszerzése – K. É. –
6145/2008)
18218 ESZA Kht. (papír, író- és irodaszer beszerzése – K. É. –
6377/2008)

18288 Pécsi Vízmûveket Mûködtetõ Zrt. (szennyvízcsatornarekonstrukció I. ütem 2008. – K. É. – 6025/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
18296 AGRO-M Mezõgazdasági Zrt. (hígtrágya-kezelõ rendszer rekonstrukciója 2008. – K. É. – 6679/2008)

18222 Ferencvárosi Önkormányzat (intézmények részleges felújítása – K. É. – 6475/2008)
18226 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai (az intézet 11. számú
épületében öltözõk kialakítása, folyosó és vizesblokk
felújítása, nõgyógyászati kismûtõ és fektetõrész kialakítása, PIC-helyiségek kialakítása, kiviteli tervek készítése, szakhatósági jóváhagyás – K. É. – 5031/2008)
18230 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (megbízási szerzõdés
könyvvizsgálói feladatok ellátására 2008. üzleti év vonatkozásában – K. É. – 6261/2008)
18235 Kelenföldi 5. Sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (energiatakarékosságot eredményezõ felújítási munkák – K. É. –
6641/2008)
18240 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasúti vontatójármûvek külsõ felületeinek tisztítószerei – K. É. – 5801/2008)

Helyesbítés
18299 Kiskõrös Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 48. számában, 2008. április 23-án
K. É. – 5110/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. –
6720/2008)
18299 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (mérnökségi
épületek bõvítése/2008. – K. É. – 6599/2008)

Módosítás

18244 Mûsorszolgáltatási Alap (komplex számítástechnikai
szolgáltatás és hardversupport elvégzése – K. É. –
4958/2008)

18300 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat módosítása (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések II. módosítása – K. É. – 6577/2008)

18249 Sárvár Város Önkormányzata (út- és járdafelújítás
– K. É. – 5938/2008)

18301 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. április 21-i 47. számában K. É. – 5693/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. – 6603/2008)

18253 Zala Megyei Kórház (szívmûtéteknél használt szívstabilizátorok beszerzése – K. É. – 6229/2008)

2008/19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Visszavonás

18303 Monor Város Önkormányzata visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 40. számában, 2008. április 4-én K. É. –

2639

4497/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. – 6593/2008)
18304 Veszprém Megyei Földhivatal visszavonása (a K. É. –
4989/2008 számú egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. – 6640/2008)

A Cégközlöny 18. számában (2008. április 30.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000618/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006597/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÉLIOSZ GOLD SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG végelszámolás alatt
(1184 Budapest, Hengersor u. 73.; cégjegyzékszáma:
01 06 118841; adószáma: 28271547-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HÉLIOSZ GOLD SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VEGYÉPKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt” (1156 Budapest,
Páskomliget út 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 218412; adószáma: 28399818-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003245/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000272/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SORIMEX Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1065 Budapest, Hajós
u. 32. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 06 214992; adószáma:
28361727-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SORIMEX Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RENAK 946 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1151 Budapest, Énekes u. 17.
2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 413394; adószáma:
28574644-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MOBIL 946 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Derkay u. 15. 1. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000605/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGAPE-PLUS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1142 Budapest, Dorozsmai u. 105.; cégjegyzékszáma:
01 06 415713; adószáma: 28600486-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AGAPE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
AGAPE-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Újváros park 4–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000280/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GÖ-PI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1094 Budapest,
Márton u. 7. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 417970; adószáma: 28622888-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„GÖ-PI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-007046/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ACD Híradástechnikai Szerviz
Betéti Társaság (1185 Budapest, Pancsova u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 06 419599; adószáma: 29058514-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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
10.Fpk.01-07-005911/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MOSZT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1082 Budapest, Práter u. 38. I. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 511620;
adószáma: 28855631-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MOSZT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000167/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOBOZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1023
Budapest, Bécsi út 3–5. II. em. 9.; cégjegyzékszáma:
01 06 610039; adószáma: 29082395-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DOBOZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Fraknó u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004754/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B-TEC Szolgáltató Betéti Társaság (1146 Budapest, Francia út 49/A; cégjegyzékszáma:
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01 06 710490; adószáma: 28929642-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006197/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KRYSA 2000 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1053
Budapest, Múzeum krt. 15. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 712267; adószáma: 28715573-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000467/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JUNOS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1113 Budapest, Nagyszõlõs u. 4. mfszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 718684; adószáma: 20192002-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002916/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MUSZTÁNG-DERBY Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (1076 Budapest, Thököly út 8.
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3. em. 19.; cégjegyzékszáma: 01 06 720562; adószáma:
20237646-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MUSZTÁNG-DERBY Mezõgazdasági Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 52/B 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000984/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CAR’S-TEAM Autójavító és Alkatrész Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: CAR’S-TEAM Bt. „v. a.”)
(1173 Budapest, Anna u. 108.; cégjegyzékszáma:
01 06 725798; adószáma: 20372493-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-006732/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MiniPressz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1012
Budapest, Kuny Domonkos u. 4. C ép.; cégjegyzékszáma:
01 06 728401; adószáma: 20568078-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MiniPressz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005608/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Öcsödy és Társai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1173 Budapest, Pesti út 97.
1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 730662; adószáma:
20625124-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006746/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „VIDÁM XXII” Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság (1224 Budapest, XIII. utca 86., Telephelye: 1223 Budapest, Vidám u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 732692; adószáma: 24627180-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„VIDÁM XXII” Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Magyar u. 31.
1223 Budapest, Nyél utca 25/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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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
10.Fpk.01-07-005931/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EXCOMP Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1096 Budapest, Lenhossék u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 733673; adószáma: 20705996-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EXCOMP Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003811/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GAJDÓ Vagyonvédelmi Betéti
Társaság (1163 Budapest, Tekla u. 5.; cégjegyzékszáma:
01 06 744422; adószáma: 21082779-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006199/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VÁRMEZÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt” (1089 Budapest,
Orczy út 45. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 733253;
adószáma: 20694872-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VÁRMEZÕ Kereskedelmi és Szolgátató Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Újszász u. 66. 2. em. 17.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-006248/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csepeli Általános Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1092 Budapest, Ferenc
krt. 24. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 750072; adószáma: 21378722-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.
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Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Dayka Gábor u. 60. I. em. 5.
1141 Budapest, Szederkény u. 9. 2. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000169/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAXIMUS-2003. Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1044 Budapest, Váci út 102.; cégjegyzékszáma:
01 06 756666; adószáma: 21558560-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005764/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAMA-DIGITAL Építész
Betéti Társaság (1122 Budapest, Krisztina körút 27.
1. em. 15/B; cégjegyzékszáma: 01 06 763617; adószáma:
21922716-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002820/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hangyavirág Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1142 Budapest, Ilka u. 29.,
Elõzõ telephelye: 1142 Budapest, Ilka u. 29.; cégjegyzékszáma: 01 06 766771; adószáma: 22104119-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005158/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SD 99” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1101 Budapest, Salgótarjáni
út 49/C 2. em. 351.; cégjegyzékszáma: 01 06 771656; adószáma: 22038010-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Shao-Klinika” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 1.
8000 Székesfehérvár, Sarló u. 21. III/10.
8000 Székesfehérvár, Budai u. 394.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005953/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ari Közért Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1126 Budapest, Tartsay Vilmos
u. 30. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 776527; adószáma:
22356244-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Ari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004685/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003454/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Terno Kereskedelmi Kft. „Végelszámolás alatt” (1097 Budapest, Gubacsi út 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 063192; adószáma: 10258084-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Terno Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TREASURE CHANGE Pénzváltó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1053 Budapest, Múzeum krt. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 267576; adószáma: 10893915-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai u. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002426/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ROBOTEX Ipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133
Budapest, Hegedûs Gyula u. 90.; cégjegyzékszáma:
01 09 063929; adószáma: 10275412-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1153 Budapest, Arany J. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005961/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTEREXPERT ISRAEL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1053 Budapest, Váci u. 68. I. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 266630; adószáma: 10877155-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006769/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OP. SET Marketing és Reklám
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Budapest, Kosárfonó utca 18. 6. em. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 361455;
adószáma: 10935130-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-000166/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) G.- HAU Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1047 Budapest, Perényi Zs. u. 2., rövidített elnevezése: G-HAU Kft.,
korábbi idegen nyelvû elnevezése: G-HAU GmbH, korábbi telephelye: 1047 Bp., Perényi Zs. u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 364722; adószáma: 10971589-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1047 Budapest, Perényi Zs. u. 2.
1022 Budapest, Úrbéres u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-004706/25. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Expo Management Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: 01 09 366749;
adószáma: 12016129-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési
cím: 1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-001199/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EXITOR Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1078 Budapest, Nefelejcs u. 6. 2. em. 203.; cégjegyzékszáma: 01 09 368475;
adószáma: 12023730-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EXCLUSIVE WATCHES Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
EXCLUSIVE AUDITOR Könyvelõ és Adótanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Kerepesi u. 128. VII/94.
1131 Budapest, Jász u. 106. III/7.
1136 Budapest, Tátra u. 12/A III. em. 4.
1063 Budapest, Bajnok u. 5. II. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000214/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TREN-AIR Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1148
Budapest, Padlizsán u. 29. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 562951; adószáma: 10535228-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
TREN-AIR Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Petõfi Sándor u. 4.
1154 Budapest, Szerencs u. 180.
1148 Budapest, Padlizsán u. 29. I/8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000556/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TLCH Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „Végelszámolás alatt”
(1094 Budapest, Angyal u. 35. I/2.; cégjegyzékszáma:
01 09 566122; adószáma: 12221897-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TLCH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003071/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PPcom Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1067 Budapest, Teréz krt. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 663683; adószáma: 12298000-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000881/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) W. M. Könyvelõ és Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1033 Budapest, Amfiteátrum u. 23.; cégjegyzékszáma:
01 09 668243; adószáma: 12331051-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VARGA és Társai Könyvelõ és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelõsségû Társaság
W. M. Könyvelõ és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Hajógyári Sziget, Yacht Klub 117.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006738/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) XIN HE Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1035 Budapest, Kórház utca 21. 8. em. 23.; cégjegyzékszáma:
01 09 682158; adószáma: 11899309-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006539/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) I & I PROPAGANDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1097 Budapest, Soroksári út 58. 43. ép. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 685009; adószáma: 12313646-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PROPAGANDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Csaba u. 7/B fszt. 11.
2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 12/2.
1036 Budapest, Lajos utca 109. 3. em. 13.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-000518/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „RACING 2000 Szórakoztató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság” „végelszámolás alatt” (1162 Budapest, Pemete tér 3., rövidített
elnevezése: „RACING 2000 Kft.” v. a.; cégjegyzékszáma:
01 09 687460; adószáma: 12463253-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„RACING 2000 Szórakoztató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság”
Korábbi rövidített elnevezése:
„RACING 2000 Kft.”
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-005291/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PRONET HU” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1152
Budapest, Telek u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 689762;
adószáma: 12507449-2-42) adós felszámolását 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
10.Fpk.01-07-005864/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) X. W. Z. Holding és Kereskedelmi Kft. végelszámolás alatt (1111 Budapest, Budafoki
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út 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 693437; adószáma:
12579815-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
X. W. Z. Holding és Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003758/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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Elõzõ székhelye(i):
1192 Budapest, Vonás u. 5. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004658/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIEB REAL Ingatlanfenntartó
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137
Budapest, Pozsonyi út 4. 3. em. 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 694503; adószáma: 11019992-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sipi-Bau 2002. Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Borsó u 64. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 702902; adószáma: 12776414-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004351/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-06-006819/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COUNT BASIC Könyvelõi és Szolgáltató Kft. (rövidített elnevezése: COUNT BASIC
Kft.) (1092 Budapest, Erkel u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 695886; adószáma: 12632369-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÓTH-INSTALL Építésszerelési
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest, Torbágy utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 704351; adószáma: 12806511-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
TÓTH-INSTALL Építésszerelési Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005398/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Berényi és Társa Gépészeti Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Lehel u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 700119; adószáma: 12719080-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000880/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Körösi Sisters Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1133 Budapest, Dráva u. 5.; cégjegyzékszá-
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ma: 01 09 704965; adószáma: 11002484-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Körösi Sisters Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-003177/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mr. EXPRESS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1121 Budapest, Zugligeti út 79.; cégjegyzékszáma:
01 09 706209; adószáma: 12845145-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mr. EXPRESS Általános Szerelõ és Javító Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mr. EXPRESS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 38.
1085 Budapest, József körút 22–24.
1121 Budapest, Zugligeti út 14.
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
14.Fpk.01-07-000552/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÕVÁR Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1092 Budapest, Kinizsi utca 31. 3. em. 21., rövidített elnevezése: KÕVÁR Kft.; cégjegyzékszáma:
01 09 707638; adószáma: 12873102-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KÕVÁR Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

2008/19. szám

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002538/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Radex Communications Reklámügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123 Budapest, Táltos u. 15/B; cégjegyzékszáma: 01 09 709373;
adószáma: 12907416-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004577/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FRIZLI Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1188 Budapest, Vasút
utca 50/B; cégjegyzékszáma: 01 09 709697; adószáma:
12913428-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSATLÓS és FRIZLI Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005201/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M Kondor Bau Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111 Budapest,
Lágymányosi utca 17. fszt. 2/B; cégjegyzékszáma:
01 09 712799; adószáma: 12975455-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000436/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) D. I. H. DIRECT INNOVATIONS
Holding Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1143 Budapest, Zászlós utca 54. I. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 713194; adószáma: 12983421-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000366/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S & H INVEST Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1089 Budapest, Kálvária utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 713726; adószáma:
12994483-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1151 Budapest, Szántóföld u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000672/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZADEM Takarító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1214 Budapest, Cservenka Miklós u. 10. 10. em.
50/A; cégjegyzékszáma: 01 09 715632; adószáma:
13036247-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
L+J CLEAN Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
SZADEM Takarító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Torbágy utca 15. 9. em. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000369/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) AIIT Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1113 Budapest, Bocskai út 134–146.; cégjegyzékszáma: 01 09 716839; adószáma: 13061335-2-43) 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.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-000676/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AVENISS Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1139 Budapest, Üteg utca 31.
fszt. 2., rövidített elnevezése: AVENISS Kft. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 09 718913; adószáma: 13104458-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AVENISS Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
AVENISS Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005401/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004617/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zsemlecsászár Sütõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1181 Budapest, Havanna u. 46. 4. em. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 726413; adószáma: 13262969-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Öv u. 193–195. D lház. 2. em. 7.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 118.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kormányfõképzõ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest,
Hermina u. 29/A; cégjegyzékszáma: 01 09 729151; adószáma: 13318716-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006429/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EXBOTEK Kereskedelmi
Ügynöki Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085 Budapest, József krt. 71–73. fszt. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 727443; adószáma: 13285214-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
BOTEK Kereskedelmi Ügynöki Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002387/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NIKOTECHNIK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest, Szállás utca 11. A ép. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 728048; adószáma: 13296795-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005017/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARBA-SEC Vagyonvédelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1082 Budapest, Baross u. 100. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 730101; adószáma: 13337445-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003127/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRASH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Klapka u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 730742; adószáma: 11996372-2-41)
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.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004403/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005198/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÁ-KO BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest,
Lónyay u. 36. 2. lház. 1. em. 11/A; cégjegyzékszáma:
01 09 730773; adószáma: 13350408-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B + S BAU Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1088 Budapest, Baross
utca 38. földszint 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 862808;
adószáma: 13583275-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Auto-Cor Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Egyenes utca 8. fszt. 15.
1037 Budapest, Orbán Balázs út 11. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004257/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CPD Copy Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1036 Budapest, Tímár utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 736565; adószáma: 13464518-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001614/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HORREUM Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1188 Budapest, Kölcsey Ferenc utca 47. B lház.; cégjegyzékszáma: 01 09 862393;
adószáma: 11525796-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8184 Balatonfûzfõ, Sorház u. 1/6.
9027 Gyõr, Tompa u. 9. I. em. 13.
7098 Magyarkeszi, Vörösmarty utca 44.
1088 Budapest, Kölcsey Ferenc u. 47/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005336/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÉTISZ-SZOLG. Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1144 Budapest, Szentmihályi út 26/B; cégjegyzékszáma:
01 09 864978; adószáma: 11862147-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5085 Rákóczifalva, Nyár út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003150/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HRI MARKETING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092
Budapest, Kinizsi utca 21–25. 4. em. A1.; cégjegyzékszáma: 01 09 868205; adószáma: 12761922-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.
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Elõzõ székhelye(i):
2364 Ócsa, Szedres u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003538/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LOS-HERBA PACK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1083 Budapest, Baross u. 119.; cégjegyzékszáma:
01 09 868345; adószáma: 13575735-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3535 Miskolc, Kuruc u. 25.
1165 Budapest, Baross G. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005581/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WBP ONLY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133 Budapest, Gogol u. 34. 3. em. 14.; cégjegyzékszáma:
01 09 869155; adószáma: 13709163-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003410/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GEO-TREND’03 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1062 Budapest, Aradi utca 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 869611; adószáma: 13115537-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004172/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „IMMOFERR” Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1053 Budapest, Nádor u. 36. 3. em. 315., fióktelepe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 6. em. 602.; cégjegyzékszáma: 01 09 875925; adószáma: 11257062-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 43.
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 43. fszt. 2.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 6. em. 602.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.
A felszámolóbiztos(ok): Hajnal Béla 1146 Budapest,
Cházár András u. 9. Lev.-cím: 1398 Budapest, Pf. 562.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005772/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HECTAR 68 Ingatlanfejlesztõ és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064
Budapest, Rózsa utca 98. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 879908; adószáma: 12380701-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2096 Üröm, Táncsics Mihály utca 13.
1075 Budapest, Madách Imre út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003836/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003635/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEN-SCHL Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1027
Budapest, Frankel Leó út 1. 3. em. 304.; cégjegyzékszáma:
01 09 880229; adószáma: 13283607-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BEN-SCHL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 7.
2500 Esztergom, Rákóczi tér 8/E
2534 Tát, Fõ út 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OMNIS Informatikai Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (rövidített elnevezése: OMNIS Zrt.) (1115 Budapest, Bocskai u. 17. 5. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 10 044591; adószáma: 12656574-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-001644/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GIPSZ-TEAM” KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
(7940 Szentlõrinc, Pécsi út 23/C; cégjegyzékszáma:
02 06 066870; adószáma: 20114291-2-02) 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.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TREND CITY Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064 Budapest, Rózsa utca 64. fszt.; cégjegyzékszáma: 01 09 889709; adószáma: 14117776-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003298/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Taylor West 2000 Gazdasági
Részvénytársaság (1094 Budapest, Ferenc krt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 10 044318; adószáma: 11995041-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000092/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000196/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TIBÓK Kiadványtervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (7633 Pécs, Szántó Kovács János
u. 1.; cégjegyzékszáma: 02 06 068021; adószáma:
20257486-2-02) 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
3.Fpk.02-08-000065/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sü-Be Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7632 Pécs, Maléter P. utca 80.; cégjegyzékszáma: 02 06 069793; adószáma: 20959559-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Enyezd u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000172/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRILLHILL Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (7636 Pécs, Kisréti út 13.; cégjegyzékszáma: 02 06 071937; adószáma: 21910430-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7634 Pécs, Pollack Mihály utca 4. B ép. II. em. 7.
7628 Pécs, Borbála utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000649/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Duó-Variáció Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs,
Nyíl u. 19.; cégjegyzékszáma: 02 09 064932; adószáma:
11544827-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LUDL JÁNOS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7741 Nagykozár, Jókai u. 35.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000087/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Honey Club Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs,
Lahti u. 14. 1. em. 5–6.; cégjegyzékszáma: 02 09 067828;
adószáma: 12755408-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VÉRTES ÉS VÉRTES Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
DENKE ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Fülep Lajos utca 8. 1. em. 6.
7668 Keszü, Petõfi u. 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000567/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lovas Szálló Idegenforgalmi, Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7635 Pécs-Üszögpuszta, Kastély utca 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 068290; adószáma: 12811326-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000410/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000053/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Z-TAX Pénzügyi Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
02 09 069218) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CAR-MARKETING Gépjármûkereskedelmi Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Hitel
utca 3.; cégjegyzékszáma: 03 06 109669; adószáma:
20646817-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000066/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TH-TRIÓ Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7827
Kásád, Rákóczi u. 21.; cégjegyzékszáma: 02 09 069957;
adószáma: 13449704-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-007109/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PÁLMA-DÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7623 Pécs,
Sport u. 3–5., be nem jegyzett székhelye: 3353 Aldebrõ,
Grassalkovics út 7.); cégjegyzékszáma: 02 09 071317;
adószáma: 13548975-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000002/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAKÁKÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6200 Kiskõrös, Munkácsy
utca 46.; cégjegyzékszáma: 03 06 112626; adószáma:
21828416-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000056/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁLNASZÖRP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Gázló
u. 36.; cégjegyzékszáma: 03 06 112842; adószáma:
21882029-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000059/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MAJSA-SÖR” Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6120 Kiskunmajsa, Mezõ u. 71.; cégjegyzékszáma: 03 09 102453; adószáma: 11030991-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Csendes köz 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000815/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) WESTANSA Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Száva u. 6.; cégjegyzékszáma: 03 09 107726; adószáma: 11889513-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.
6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 3. 8. em. 277.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000611/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LEVEN-KOPP 2005’ Project Ingatlanfejlesztõ, Beruházaó Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 23.; cégjegyzékszáma: 03 09 112749; adószáma:
13550086-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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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 Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000029/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÉMFER Fémfeldolgozó Közkereseti Társaság (5600 Békéscsaba, Máriássy u. 30.; cégjegyzékszáma: 04 03 001678; adószáma: 20816649-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
„FÉMFER” FÉMFELDOLGOZÓ GAZDASÁGI
MUNKAKÖZÖSSÉG a Gt. 300. § (3) bekezdése alapján
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000298/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NOVA-HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540 Szarvas,
Tessedik u. 45/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 006856; adószáma: 13599397-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000726/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GOLD-PUB Vendéglátó és Kereskedõ Betéti Társaság. (3519 Miskolc/Tapolca/, Görömbölyi u. 73.; cégjegyzékszáma: 05 06 000407; adószáma: 21221228-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Buzogány u. 1.
3517 Miskolc, Vadas J. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000063/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SMÁL Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (3900 Szerencs, Lõcse út 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 012127; adószáma: 21076853-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-06-000659/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRESENTA LUX Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3519 Miskolc, Aradi
u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 012909; adószáma:
21393378-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000089/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EPERJESI-MIKLÓS Épületfenntartó és korszerûsítõ Betéti Társaság (3571 Alsózsolca,
Ady E. u. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 013296; adószáma:
21475025-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000019/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COMPUTER HEAVEN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (3950 Sárospatak, Dózsa Gy.
u. 33.; cégjegyzékszáma: 05 06 015988; adószáma:
22307862-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000030/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MISUÉPKER Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (3887 Hernádcéce, Rákóczi
u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 016355; adószáma:
22371986-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000039/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EPIDOT Építõipari, Ingatlanügynöki és Takarító Betéti Társaság (3786 Szakácsi, Kossuth Lajos utca 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 016430; adószáma: 21297863-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FISZAP” Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
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„FISZAP” Ügynöki Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
EPIDOT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Gesztenyés u. 5. V/2.
3531 Miskolc, Gyõri kapu 108. 1. em. 3.
3433 Nyékládháza, Sugár u. 101.
1115 Budapest, Tétényi út 66.
2030 Érd, Csanád utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000016/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SEGÉLY-TREND Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3627 Domaháza, Béke
út 17.; cégjegyzékszáma: 05 06 016477; adószáma:
22228912-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Telo-V Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
FUT-MARK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Pesti út 161. 9. em. 96.
2040 Budaörs, Szivárvány u. 3. 4. em. 31.
1115 Budapest, Bartók Béla út 131. A ép.
1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000057/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAM-ELEKTRIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3433
Nyékládháza, Arany János u. 21/A; cégjegyzékszáma:
05 09 009479; adószáma: 12803910-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000743/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PYROKOVI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3900 Szerencs,
Alkotmány u. 14.; cégjegyzékszáma: 05 09 009894; adószáma: 12912568-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000026/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000001/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Patak és Vidéke Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3950 Sárospatak, Lavotta út 36.; cégjegyzékszáma:
05 09 007775; adószáma: 11879734-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BATA-INVEST Mezõgazdasági
Termelõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3518 Miskolc, Katowice u. 14. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 010409; adószáma: 13046662-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BATA-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Madarász V. u. 20.
3525 Mikolc, Széchenyi u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000124/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Building Development Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc, József A. u. 57.; cégjegyzékszáma: 05 09 012789;
adószáma: 13641078-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000739/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEXIN Ingatlankezelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3556 Kisgyõr, Miskolci
út 11.; cégjegyzékszáma: 05 09 010581; adószáma:
13089537-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000323/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAIR-EURO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3770 Sajószentpéter, Zsigmond király u. 10.; cégjegyzékszáma:
05 09 010914; adószáma: 13178156-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FAIR-EURO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3770 Sajószentpéter, Zsigmond király u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000013/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EZ BAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc,
Andrássy út 52.; cégjegyzékszáma: 05 09 013813; adószáma: 13894049-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000031/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Nastar Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3700 Kazincbarcika,
Veres Péter utca 2. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
05 09 014135; adószáma: 13342597-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Kerék utca 36. 5. em. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000130/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Metallurgia Fémkohászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Miskolc, Kiss tábornok utca 46. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 015306; adószáma: 10235162-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
METALLURGIA Fémkohászati Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Metallurgia – T. H. Fémkohászati Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 24.
4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000169/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LAKRISZ ’97” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6724
Szeged, Csongrádi sgt. 114. 4. em. 19.; cégjegyzékszáma:
06 06 009371; adószáma: 21761236-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kukovec Nana u. 3. X. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged,Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000022/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „IBERIA-98” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Kálvária
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sgt. 65–67.; cégjegyzékszáma: 06 06 009865; adószáma:
26067630-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LASHA & KAKHA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
IBERIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Delta u. 12.
6723 Szeged, Csörlõ u. 6/C fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900
Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika
u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000586/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZ-K PAINT Építõipari Betéti Társaság (6900 Makó, Wlassich u. 20/B; cégjegyzékszáma:
06 06 015268; adószáma: 22263449-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000440/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Á és P-ÉPÍTÕ Szolgáltató Betéti
Társaság (6721 Szeged, József Attila sgt. 6.; cégjegyzékszáma: 06 06 015391; adószáma: 22301024-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cégjegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6722 Szeged, Jósika u. 41.)

2008/19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-07-000214/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SVÉD ABLAK 2002 Nyílászáró
Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6600 Szentes, Szarvasi út 14.; cégjegyzékszáma:
06 09 008284; adószáma: 12945207-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 3. mfszt. 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2–4. 1. em. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000156/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R – FA 3000 Kereskedelmi KFT.
(6724 Szeged, Jakab Lajos u. 5.; cégjegyzékszáma:
06 09 009192; adószáma: 13259699-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Gáspár Z. u. 3/B III. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika
u. 41.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000511/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HAJCSIK-KERIPSZOL” Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8143 Sárszentmihály, Fõ u. 51.; cégjegyzékszáma: 07 06 002712;
adószáma: 22038584-1-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KERIPSZOL” Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000334/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RL-G Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Kossuth
L. utca 18. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 003741;
adószáma: 22049917-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
R-G Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2421 Nagyvenyim, Csaba u. 17.
2421 Nagyvenyim, Búzavirág u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000029/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Fa 99 Asztalosipari Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (8112 Zichyújfalu, Iskola utca 19.; cégjegyzékszáma: 07 06 008734;
adószáma: 20372187-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000372/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REVANCHE 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8142 Úrhida, Kossuth ut-
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ca 69.; cégjegyzékszáma: 07 06 010659; adószáma:
21084386-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSABA-BUSZ Személyszállító Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2483 Gárdony, Szabadság út 16. 1. em. 1.
8125 Sárkeresztúr, Ipartelep 011/4. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000497/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GYURESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2456 Besnyõ, Kultúr köz 5.; cégjegyzékszáma: 07 06 011953; adószáma: 28710169-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest Tomori út 9/C II/3.
2456 Besnyõ, Széchenyi u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000035/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAKÁCS-BAU Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (9231 Máriakálnok, Csillag
utca 33.; cégjegyzékszáma: 08 06 009004; adószáma:
20673598-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Takács és társa Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000036/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARABUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9071 Gönyü,
Rákóczi u. 60.; cégjegyzékszáma: 08 09 006068; adószáma: 11461313-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000211/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VÁRFA 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4030 Debrecen, Gábor
Áron u. 30. B ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 007789; adószáma: 20136992-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„DANI-FATI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
VÁRFA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Holló János utca 4. 2. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000210/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BORUZS-2000 Asztalosipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4030 Debrecen, Alma
u. 12.; cégjegyzékszáma: 09 06 008727; adószáma:
20371100-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BORUZS-2000 Asztalosipari és Kereskedelmi Betéti
Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Vámospércsi út 163.
4033 Debrecen, Kálmánchelyi utca 6.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 161–163.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000025/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HATAJ Mûszergyártó és Szolgáltató Betéti Társaság (4066 Tiszacsege, Hataj u. 19.; cégjegyzékszáma: 09 06 010590; adószáma: 21021011-3-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000085/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RAPID HOUSE Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Nyulas
utca 19.; cégjegyzékszáma: 09 06 011862; adószáma:
21462731-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BRITE CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
RAPID HOUSE Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István út 75. 8. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000088/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) PERFEKT-VILL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4069 Egyek, Dózsa György
út 54.; cégjegyzékszáma: 09 06 012064; adószáma:
21513923-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000199/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TURBO-AUTÓ 94 Kereskedelmi-Közúti és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4030 Debrecen, Hegyi Mihályné u. 62.; cégjegyzékszáma: 09 09 002690; adószáma: 11151708-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TURBO-AUTO 94 Kereskedelmi-Közúti és Szállítási
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000994/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRIMINVEST’97 Befektetési és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (4028
Debrecen, Kardos u. 21.; cégjegyzékszáma: 09 09 004663;
adószáma: 12119909-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Haláp u. 2.
4032 Debrecen, Komlóssy u. 47.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 4.
4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000194/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALUMETAL-TEAM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4100 Berettyóújfalu, Széchenyi út 65.; cégjegyzékszáma:
09 09 006712; adószáma: 11860578-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000978/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000621/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIL Trade Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030
Debrecen, Vágóhíd utca 3. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
09 09 009583; adószáma: 13021504-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 8. 5. em. 42.
Jogelõd(ök):
V. VAS Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000018/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) O & O Stúdió Kivitelezõi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen, Iparkamara utca 12. földszint 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 010625; adószáma: 12523869-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
O & O Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Jókai u. 6. 1. em. 8.
1097 Budapest, Gubacsi út 19.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RI-PO-CIPÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4225 Debrecen (Józsa), Hadvezér utca 28.; cégjegyzékszáma:
09 09 013219; adószáma: 13898160-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000087/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MESZA és Társa Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3300 Eger, Vörösmarty út 30–32. 4. em. 19.; cégjegyzékszáma: 10 09 025137; adószáma: 12904853-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000059/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MET-ALL 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3033 Rózsaszentmárton, Béke u. 32.; cégjegyzékszáma: 10 09 026032;
adószáma: 13281193-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/13., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000007/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) La Isla 2005 Vendéglátóipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Pirittyó utca 47.; cégjegyzékszáma: 10 09 027093; adószáma: 13769837-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070082/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LACKÓ és GABRIELLA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2800 Tatabánya,
Verebély út 16. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 006747;
adószáma: 20681739-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070152/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Nagy N. T. Security Vagyonvédelmi Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Lehel tér 2. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 11 06 008872; adószáma: 21889569-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070083/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALFA-K Építész, Tervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Faller Jenõ út 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 009624; adószáma:
13137032-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
1.Fpk.11-08-070161/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070193/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TANUL6 Nyelvstúdió Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 16.; cégjegyzékszáma: 11 06 007061; adószáma: 20891880-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A „HOL-NAP” ENERGIÁJA
Kereskedelmi, Fejlesztõ és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Árok u. 44.; cégjegyzékszáma: 11 09 011090; adószáma: 13343622-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Bányabekötõ út 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070187/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (2943 Bábolna, Erzsébet utca 7/A; cégjegyzékszáma: 11 10 001395; adószáma: 11180515-2-44) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi Részvénytáraság
BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
angolul: BÁBOLNA Aqricultural Producing, Developing, and Trading Company Limited, rövidítve: BÁBOLNA Ltd.
németül: BÁBOLNA Landwirtschaftliche Produktions
Entwicklungs- und Handels-Aktiengesellschaft, rövidítve:
BÁBOLNA AG
Elõzõ székhelye(i):
2943 Bábolna Mészáros u. 1.
2943 Bábolna, Erzsébet utca 7.
Fióktelepe(i):
3752 Szendrõ-Ivánka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szendrõi Gazdaság
3630 Putnok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendrõi
Gazdaság Putnoki Üzem
8426 Pénzesgyõr, Veszprém megye Kerteskõi Ménes
2500 Esztergom-Kertváros, Komárom-Esztergom megye Esztergom-Kenyérmezõ Sertéstelep
Jogelõd(ök):
Nemzeti Ménes Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070765/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PETRONEX ZRT. (2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 45.; cégjegyzékszáma:
11 10 001638; adószáma: 11056940-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000305/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) F & F 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3100 Salgótarján, Katona József
utca 9.; cégjegyzékszáma: 12 06 005424; adószáma:
21440140-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
F & F Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1192 Budapest, Hungária út 51. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000059/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DRP Építõ, Szerelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 23.; cégjegyzékszáma:
12 09 003101; adószáma: 11212834-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2660 Balassagyarmat, Szontágh u. 9. fszt. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000075/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGYERFA-2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(3132 Nógrádmegyer, Rákóczi út 18.; cégjegyzékszáma:
12 09 003311; adószáma: 11887171-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEGYERFÉM-2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3132 Nógrádmegyer, Árpád út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.
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és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Kankalin
u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 039019; adószáma:
20900122-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000199/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000024/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BE-LI BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3170
Szécsény, Szántó Kovács J. út 37.; cégjegyzékszáma:
12 09 004196; adószáma: 13092443-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000295/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FINANCZ BAU Kertészeti, Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3132 Nógrádmegyer, Rákóczi út 4.; cégjegyzékszáma:
12 09 004878; adószáma: 13663755-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szt. István krt. 1., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002233/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HUN-CRYSTAL Kereskedelmi

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLEND OFF Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság „v. a.” (2096 Üröm, Fõ u. 83.; cégjegyzékszáma: 13 06 040130; adószáma: 20974693-2-13)
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
2.Fpk.13-07-002237/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OPTUS 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112 Veresegyház, Fõ utca 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 091705; adószáma: 12869532-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002244/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csengeri-Trans Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2141 Csömör, Erzsébet utca 74.; cégjegyzékszáma: 13 09 109672;
adószáma: 12750269-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BAREM INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
BAREM INTERNATIONAL Ltd.
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Ménesi út 49. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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Szolgáltató Betéti Társaság (8638 Balatonlelle, Vágóhíd
utca 77.; cégjegyzékszáma: 14 06 307414; adószáma:
22114424-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000027/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000077/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tokaji Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7275 Igal, Rét utca 30.; cégjegyzékszáma: 14 06 301555; adószáma: 25239681-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8653 Ádánd, Árpád u. 76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000064/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) TÁJMEL Alumíniumkerítés Gyártó Betéti Társaság (8640 Fonyód, Karácsonyi utca 44.; cégjegyzékszáma: 14 06 307132; adószáma: 21911572-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000039/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AMARULA Kereskedelmi és

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Balogh és Társa 05 Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (7539 Szulok, Kossuth
utca 64.; cégjegyzékszáma: 14 06 307560; adószáma:
22168368-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000082/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TIMÓ-ÉPSZIG Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (8656 Nagyberény, Muskátli
u. 11.; cégjegyzékszáma: 14 06 308080; adószáma:
22156707-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Sárfû utca 7. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000015/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÉKE-MUNKAERÕ Kölcsönzõ és
Közvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kapos-
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vár, Baross Gábor utca 19. B ép. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 14 09 306853; adószáma: 13594550-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TREND-HOUSE Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2314 Halásztelek, Hold utca 37.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2315 Szigethalom, Gyári út 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000069/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIOTA TRIPÓD Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8625 Szólád, Szárszói
út 8.; cégjegyzékszáma: 14 09 307752; adószáma:
12263682-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2700 Cegléd, Vak Bottyán utca 45.
2700 Cegléd, Rákóczi út 4.
2700 Cegléd, Szabadság tér 8. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001288/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KI-TÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (4320 Nagykálló, Kiskút
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 03 010244; adószáma:
20388704-2-15) 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 kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

2669

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000340/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STONE-WOOD Építõ, Faipari és
Kereskedelmi Közkereseti Társaság (4552 Napkor,
Nyárfa utca 16.; cégjegyzékszáma: 15 03 010395; adószáma: 20439721-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„CSÖRGÕ ÉS TÁRSA” Építõipari és Szállítási Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6237 Kecel, Sugár u. 82.
Jogelõd(ök):
„CSÖRGÕ ÉS TÁRSA” Építõipari, Kereskedelmi és
Szállítási Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000319/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RADICS GROUP Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Hengersor 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 083143; adószáma:
25665785-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„CSE-ME-GE GROUP-95” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000136/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-

2670

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

dett végzésével a(z) „FERGETEGES” Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Betéti Társaság (4755 Ököritófülpös, Árpád u. 61.; cégjegyzékszáma: 15 06 085191; adószáma: 25685336-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000436/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DUFE” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4841 Jánd, Bajcsy-Zsilinszky
u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 086425; adószáma:
20220231-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4803 Vásárosnamény, Bethlen G. út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000118/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4235 Biri, Vöröshadsereg út 123.;
cégjegyzékszáma:
15
06
086777;
adószáma:
20305118-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000330/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STORY-21Net Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089468; adószáma:
21181263-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000368/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KALIBRI-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089656; adószáma:
21352508-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000304/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FESCSENKO-L. 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089684; adószáma:
21361238-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000360/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000128/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HAKIMULLINA FARIDA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089834;
adószáma: 21383472-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lompos Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Petõfi
út 127.; cégjegyzékszáma: 15 06 089963; adószáma:
21405730-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4482 Kótaj, Rákóczy u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000302/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MARCEL TRADING 21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089879; adószáma:
21390966-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MARCEL-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000358/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NAUMIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090309; adószáma: 21450840-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001286/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HABARCS-MIX Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4501 Kemecse, Pacsirta
u. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 089929; adószáma:
21398012-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000339/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ATIKA TRADING-L Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090367; adószáma:
21454545-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ATIKA-L Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000394/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001388/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MD-CENTER-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Család u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 091767; adószáma:
21800180-2-15) 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, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Bakta-Föld” Földmunkás és
Építõipari Betéti Társaság (4561 Baktalórántháza, Somogyi Béla u. 27.; cégjegyzékszáma: 15 06 092194; adószáma: 21849226-2-15) adós fizetésképtelenségét 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 kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000306/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000377/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FERZY-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Százados u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 091803; adószáma:
21802034-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Horváth Trade 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4333 Nyírkáta,
535. hrsz; cégjegyzékszáma: 15 06 092201; adószáma:
22883377-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Sommer Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Verseny u. 34.
4034 Debrecen, Fehérgyarmat u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000357/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIADA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Százados u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 091814; adószáma:
21802199-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000367/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KATASZTER-S Földmérési, Informatikai és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 69. 8. em. 67.; cégjegyzékszáma:
15 06 092269; adószáma: 21861219-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001470/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Váczi és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4558 Ófehértó, Kossuth
u. 56. A ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 092818; adószáma:
21955211-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001390/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bakti Jónás és Fia Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4361 Nyírbogát,
Vörösmarty u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092825; adószáma: 21957323-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4561 Baktalórántháza, Petõfi u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001094/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mfri City Poster Reklámszervezõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 44. 4. em. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 093459;
adószáma: 22151843-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001283/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Royal-út Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (4463 Tiszanagyfalu, Töltés u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 093926; adószáma: 22144751-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3931 Mezõzombor, Kinizsi u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001304/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Horváth és Társa” Építõanyagkereskedelmi, Építõipari, Szállítási, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4233 Balkány, Görénypuszta 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 062934;
adószáma: 11254045-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4233 Balkány, Kállói u. 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000359/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGRO VASVÁRI Mezõgazdasági Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4341 Nyírvasvári, Gebei u. 9/A; cégjegyzékszáma: 15 09 064067; adószáma: 11493738-1-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001117/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÁLLÓ PETROL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4484 Ibrány,
Nagyerdõ u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 066175; adószáma: 11972758-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4552 Napkor, Kállói u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000325/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BÉ-SZER-KER” Építõ-Szerelõ
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(4400 Nyíregyháza, Folyóka utca 2/B; cégjegyzékszáma:
15 09 066222; adószáma: 11985341-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4553 Apagy, Ady Endre u. 37.
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 43. fszt. 1.
4400 Nyíregyháza, Géza u. 8–16. I. em. 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001613/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KECHANG Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 168.; cégjegyzékszáma:
15 09 066455; adószáma: 10900798-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Kisfaludy u. 8.
4400 Nyíregyháza, Írisz utca 14. 9. em. 56.
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gulyás Pál köz 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1102 Budapest, Kõrösi Csoma utca 27. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István út 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001106/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DILAFIX-77 Ipari, Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Széna tér 3. 9. em. 40.; cégjegyzékszáma: 15 09 066694;
adószáma: 12578900-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Simai u. 10.
4400 Nyíregyháza, Szerén utca 2.
4400 Nyíregyháza, Széna tér 3. fszt. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000310/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GYARMAT-FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4566
Ilk, Rákóczi u. 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 066934; adószáma: 12656433-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4900 Fehérgyarmat, Alkotmány u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000333/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) T-ENERGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Mályva u. 25.; cégjegyzékszáma: 15 09 067865;
adószáma: 12902019-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000163/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SMSTeam Ingatlanforgalmazó és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 76. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma:
15 09 068512; adószáma: 11165983-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
MAIP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
MAIP Ingatlanforgalmazó Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Madách Imre u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000138/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „VARGA és Társa” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4492
Dombrád, Esze Tamás u. 25.; cégjegyzékszáma:
15 09 069141; adószáma: 13254560-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001384/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANTECORP Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561
Baktalórántháza, Táncsics utca 62.; cégjegyzékszáma:
15 09 069247; adószáma: 13283274-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4561 Baktalórántháza, Móricz Zs. u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000305/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HORVÁTH és BANDULA”
Fémipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (4456 Tiszadob, Iskola u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 09 069268; adószáma: 13291312-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HORVÁTH és BANDULA” Fémipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000064/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZABOLCS-ABLAK Gyártó és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Legyezõ utca 5. II. em. 40.; cégjegyzékszáma: 15 09 069632; adószáma: 13407160-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001303/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) József és Fia Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4335 Kántorjánosi, Kápolna u. 42.; cégjegyzékszáma:
15 09 070374; adószáma: 13628802-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001594/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARTIFEX-3000 Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4484 Ibrány, Bercsényi
utca 39.; cégjegyzékszáma: 15 09 070513; adószáma:
13669256-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4501 Kemecse, Mezõ Imre u. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000137/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERAV Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4474 Tiszabercel, Rákóczi utca 25.; cégjegyzékszáma: 15 09 070602; adószáma: 13038737-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3518 Miskolc, Liszkay G. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001596/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERÕS ÉS TÁRSA Építõipari, Ter-
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melõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4354 Fábiánháza, Micsurin u. 34.; cégjegyzékszáma: 15 09 070677; adószáma: 13718525-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000361/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOSZTO-MO Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4644 Mándok, Mezõ utca 13.; cégjegyzékszáma:
15 09 070809; adószáma: 12944134-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PAPÍRMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Enyedi utca 9.
2030 Érd, Drégely utca 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001302/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉDER-ÉPTEK Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4334
Hodász, Móricz Zsigmond utca 8.; cégjegyzékszáma:
15 09 070946; adószáma: 13797997-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001080/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DALAGRO Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza 1108/17 hrsz.; cégjegyzékszáma:
15 09 071255; adószáma: 13705334-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4087 Hajdúdorog, Hajnal utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001203/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WORLD-EX-KOM Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4341 Nyírvasvári, Pilisi u. 45.; cégjegyzékszáma: 15 09 071804;
adószáma: 13545910-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Késmárki u. 7/B
1063 Budapest, Teréz krt 41. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000292/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Nyírcsászári Községgazdálkodási Közhasznú Társaság (4331 Nyírcsászári, Rákóczi
u. 11–13.; cégjegyzékszáma: 15 14 000116; adószáma:
21352357-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000189/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ARTEDU” Mûvészeti és Oktatási
Közhasznú Társaság (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 14 000138; adószáma:
21814011-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000141/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Engineer Vállalkozási és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5000
Szolnok, Sóház u. 1/D 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
16 06 004258; adószáma: 26055921-1-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Engineer Vállalkozási és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kossuth tér 10/C II/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000057/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEDIA-COMP ‘05 Informatikai,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5350
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Tiszafüred, Béke tér 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 009566;
adószáma: 22182700-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000070/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIMALI TRANSCOM KFT. Kereskedelmi Társaság Magyarországi Fióktelepe
(5400 Mezõtúr, Földvári út 45.; cégjegyzékszáma:
16 17 000005; adószáma: 21923009-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000205/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mérleg Szolgáltató Kkt. (7100 Szekszárd, Batthyány u. 13/B; cégjegyzékszáma: 17 03 001213;
adószáma: 26437404-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mérleg Könyvelési és Szolgáltató Kkt.
Jogelõd(ök):
„Mérleg” Könyvelési és Ügyvitelszervezõ Gazdasági
Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000016/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KO-MA 2002 Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság (7140 Bátaszék, Kolozsvári
u. 24.; cégjegyzékszáma: 17 06 003271; adószáma:
24574099-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„K & C 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2220 Vecsés, Város u. 31.
7148 Alsónyék, Vasút u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000035/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEVRIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7100 Szekszárd, Zrínyi u. 14.; cégjegyzékszáma: 17 06 004571; adószáma: 20660606-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEVRIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000011/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRAMP-TECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Faddi
völgy 2.; cégjegyzékszáma: 17 06 005607; adószáma:
21502806-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000241/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALEX Épületgépészeti és Építõipari Betéti Társaság (7098 Magyarkeszi, Vörösmarty
út 44.; cégjegyzékszáma: 17 06 006568; adószáma:
22271594-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Zsolna utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000245/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lepsény-Busz Közlekedési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu utca 4.; cégjegyzékszáma: 17 09 004814; adószáma: 13087621-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Lepsény-Busz Közlekedési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7081 Simontornya, Illyés Gy. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000042/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CORNEXI Élelmiszeripari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (7020 Dunaföldvár,
Reiter köz 9.; cégjegyzékszáma: 17 10 001245; adószáma:
11116996-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
CORNEXI Élelmiszeripari Részvénytársaság
CORNEXI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaság
CORNEXI Élelmiszeripari Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Virág Benedek u. 1.
8000 Székesfehérvár, Tobak u. 10.
Jogelõd(ök):
FÖLDVÁRI MALOM Élelmiszeripari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000042/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pornóapáti Erdõbirtokossági Társulat (9796 Pornóapáti, Körmendi u. 2.; cégjegyzékszáma:
18 15 000042; adószáma: 11511016-1-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000050/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KISS és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8171 Balatonvilágos, Dózsa
Gy. utca 17.; cégjegyzékszáma: 19 06 505738; adószáma:
20347817-3-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000154/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FÛZFÕI ERÕMÛ Energiatermelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8184 Fûzfõgyártelep, Belterület, hrsz. 1498/133.; cégjegyzékszáma:
19 09 504687; adószáma: 11765875-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FÛZFÕI ERÕMÛ Energiatermelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
FÛZFÕI ERÕMÛ Energiatermelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8184 Füzfõgyártelep, Nike krt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000037/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) G. J. KOMPLEX Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8227 Felsõörs, Rózsa utca 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 506993; adószáma: 13046631-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
út 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000043/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HANGABEL” Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Veres Péter utca 44.; cégjegyzékszáma:
19 09 507194; adószáma: 13126025-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Csillag utca 20. A ép.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000047/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

2681

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020410/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S és R Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca, Batsányi
J. utca 5. ép. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 19 09 509283;
adószáma: 13887256-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEKRON Építõipari Tervezõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Király u. 24.; cégjegyzékszáma: 20 09 063353; adószáma: 11531179-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020132/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020442/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bokán és Társa Szolgáltató Betéti
Társaság (8866 Becsehely, Zrínyi u. 5.; cégjegyzékszáma: 20 06 038187; adószáma: 21945061-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kurucz Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely,
Meggyfa utca 15/A; cégjegyzékszáma: 20 09 066663;
adószáma: 13426631-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020023/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020376/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) La Dolce Vita Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Bocskai utca 2. 2. em. 3. a.; cégjegyzékszáma:
20 06 038539; adószáma: 22176671-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zala Csemege Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8921 Zalaszentiván, Hunyadi
út 34. A ép.; cégjegyzékszáma: 20 09 066746; adószáma:
13466431-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
Zala Csemege Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kijelölt felszámoló
nyilvános pályázat

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-004217/25. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) I. U. T. 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8360 Keszthely, Rezi úti raktárépület, belterület 4405/35. hrsz.; cégjegyzékszáma: 20 09 067869;
adószáma: 12913136-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020060/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pataki & Partners Ingatlanforgalmazó Tanácsadó Humán Szervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 13.; cégjegyzékszáma: 20 09 067979; adószáma:
11799838-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pataki & Partners Humán Szervezõ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Pataki & Partners Ingatlanforgalmazó Tanácsadó Humán Szervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Kresz Géza u. 11. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
HELIX – Stúdió Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 261691]; 1153
Budapest, Arany János út 19.) tulajdonában lévõ alábbi
vagyontárgyát:
1 db OPEL Zafira 1.6, gyártás éve: 2000.
Pályázati ár: 1 920 000 Ft (az ár az áfát is tartalmazza).
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat HELIX – Stúdió Kft. „f. a.” megjelöléssel, kettõs borítékban elhelyezve kell beküldeni a felszámoló címére: Karcza György felszámoló (1141 Budapest,
Vezseny u. 8.), vagy személyesen átadni (1148 Budapest,
Kerepesi u. 76/E III. 3.), elõre egyeztetett idõpontban.
A belsõ bortékban fel kell tüntetni: ,,HELIX – Stúdió Kft.
f. a. vételi ajánlat”.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2008. április 30.) számított 15. nap 12 óra. Az értékesítésre kerülõ személygépkocsi – idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ. További információ a pályázattal kapcsolatban Karcza György felszámolóbiztostól a
06 (20) 941-8815-ös telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a beküldési határidõ utolsó
napját követõ 8 napon belül. A borítékok felbontását követõ 8 napon belül a pályázat elbírálása megtörténik, a pályázaton részt vevõk írásos értesítést kapnak az elbírálás eredményérõl.
A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámításra, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirdetést követõ 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti. A pályázatnak tartalmaznia kell – a vételi ajánlaton túlmenõen – ajánlattevõ nevét,
címét, társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biztosítékot, ami lehet elsõ
osztályú bankgarancia, illetve azonnali készpénzfizetés.
A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott bruttó
vételár 20%-ának megfelelõ összegû bánatpénz a HELIX
– Stúdió Kft. „f. a.” HBW Express 16200106-11100434
számú bankszámlára történõ befizetés, a pályázat beérkezésének határidejéig. Ennek igazolását is csatolni kell a
pályázathoz.
A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó garanciájának teljes körû kizárását.
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A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.
A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidõn túl 60 napig fenntartja.
Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerzõdést megkötni, akkor a pályázó a bánatpénzt elveszíti.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat
– jogosultságuk igazolásával – a pályázat benyújtási határidejéig, írásban nyújthatják be.
A kiíró – kedvezõtlen árajánlat esetén – fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01
10 041596]; 1091 Budapest, Üllõi út 51.) mint a Rákoskeresztúri Lakásépítési és Fenntartó Szövetkezet
„f. a.” (Cg.: [01 02 051723]; 1173 Budapest, Egészségház u. 24.) a Fõvárosi Bíróság 6. Fpk. 452/1993/8. számú végzésével kijelölt felszámolója (felszámolóbiztos:
Máté Miklós)
pályázat útján
értékesíti az adós cég 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 m 2.
Értékesítési irányár: 12 100 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ lakás jelenleg lakott állapotú.
A pályázatokat tértivevényes levélben, vagy közvetlenül a felszámoló szervezetnél (SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.). lehet benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Rákoskeresztúri Lakásszövetkezet f. a. Lakásértékesítési Pályázat”.
A pályázatok beérkezési határideje:
2008. május 16.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl, illetve a
nyilvános értékesítés idõpontjáról ezen idõponttól számított 15 napon belül értesítést kapnak.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– a benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, az ajánlati árat, a fizetés módját és feltételeit.
– A pályázó köteles továbbá az irányár 10%-át befizetni vagy átutalni az adós szövetkezet 11717009-20016935
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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 értékelését követõen 8 napon belül kamatmentesen viszautalja vagy visszafizeti a befizetõnek.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatról további egyéb információ a felszámolótól, vagy megbízottjától lehetséges a 219-5118-as vagy a
06 (30) 311-5719-es telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
Fõvárosi Bíróság 9. Fpk. 01-02-004443/40. számú végzésben kijelölt ORIGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 563982]; 1121 Budapest, Zugligeti
út 14.; adószáma: [12196094-2-43]) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyat:
Az adós tulajdonában levõ Lafayette ’94 Kft. (Cg.:
[01 09 362388]; 1121 Budapest, Zugligeti út 14.) társaságban meglevõ 100%-os tulajdonrészt (üzletrészt). A társaság jegyzett tõkéje 3 000 000 Ft. A felszámoló az üzletrészt a névértéknek megfelelõ becsértéken, azaz
3 000 000 Ft összegben hirdeti meg.
A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest, 62. Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. emeleten levõ irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl
(2008. április 30.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati
borítékra kérjük ráírni a „ORIGEN Kft. pályázat” jeligét.
A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat bontását
követõ 15 napon belül történik meg. Elõvételi jogosultak e
pályázat keretében gyakorolhatják elõvételi jogukat bejelentkezésük után a kialakult vételár ismeretében tett felhívást követõen.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „ORIGEN Kft. bánatpénz” közleménnyel
50 000 Ft (ötvenezer forint) összegû bánatpénzt, az
EXEREM Kft., Citibank Rt.-nél vezetett 1080001460000006-10175082 számú számlára, a banki átutalási na-
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pokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb
a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan
igazolva legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló társaság pénztárába (EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em.) készpénzben is befizethetõ,
– aki legalább 60 napi kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli
teljesítést vállal,
– aki nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Lafayette ’94 Kft. 2007. évi éves beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését, valamint a vagyoni és pénzügyi helyzetét
megismerte;
– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.
Az üzletrészhez kapcsolódó dokumentumokat (éves
beszámoló, könyvvizsgálói jelentés stb.) a pályázók elõzetesen egyeztetett idõpontban a felszámolónál megtekinthetik. A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló
fenntartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat
változásának tükrében jelen pályázatot részben vagy
egészben az eljárás bármely szakaszában visszavonja.
Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró felszámolóval szemben igény nem érvényesíthetõ. A pályázattal kapcsolatban további részletes információkat Szarka
Norbert felszámolóbiztos ad a 06 (1) 312-1265-ös telefonszámon.

A TAXCO Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 739104];
1145 Budapest, Jávor u. 11/A) mint az APEX Mérnökiroda Rt. „f. a.” (Cg.: [05 10 000306]; 3527 Miskolc, Víkendtelep 18.) bíróság által kijelölt felszámolója
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befizetésének igazolását, a megajánlott vételár pontos
összegét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megajánlott vételár a szerzõdéskötést követõ 5 napon belül megfizetésre kerül. Nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség
vállalásáról, nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, továbbá a pályázó faktoringtevékenység végzésére
vonatkozó PSZÁF-engedélyének másolatát, valamint titoktartási nyilatkozatot. A felszámoló a fenti vagyonelemek tekintetében minden szavatossági igény vagy jog érvényesítését kizárja.
Általános feltételek:
A pályázat lebonyolítására a többször módosított 1991.
évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és az adós cég számára kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.
A pályázat benyújtásának helye: a felszámoló salgótarjáni irodája: 3100 Salgótarján, Pécskõ u. 2. (levélcím: 3101
Salgótarján, Pf. 144).
A pályázatot személyesen, vagy postai úton lehet eljuttatni, de postai küldeményként történõ benyújtás esetén a
késve történõ megérkezésért a felszámoló nem vállalja a
felelõsséget. Személyes benyújtás esetén a pályázónak átvételi elismervényt adunk.
A pályázatok beérkezésének határideje: a hirdetményt
tartalmazó Cégközlöny megjelenését (2008. április 30.)
követõ 15. nap 10 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik a
pályázat benyújtását követõ 8 munkanapon belül.
A bontást követõen a felszámoló 5 napon belül értesíti a
pályázókat, és az értesítést követõ 5 napon belül szerzõdést köt a pályázat nyertesével.
Az elõvásárlásra jogosultak e szándékukat a pályázat
beadási határidejéig jelenthetik be, a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. A tulajdonjogot szerzõ fél beszámítással
nem élhet.
További információ Kaiszter Miklós felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (32) 410-580, illetve a 06 (30)
249-1418-as telefonszámokon.

nyilvános pályázat
útján megvételre kínálja az adós gazdálkodó szervezet
mérlegében nyilvántartott 95 920 E Ft névértékû, kétes, bizonytalan követeléseit.
Irányár: 7 000 000 Ft.
Bánatpénz: az irányár bruttó értékének 15%-a.
A pályázati feltételek:
A követelésekre együttesen nyújtható be pályázat. A bánatpénzt a pályázat benyújtásának napját megelõzõ
munkanapig a Raiffeisen Bank 12046102-0010159600100007 számú bankszámlájára, „Bánatpénz APEX követelésre” megjegyzéssel kell megfizetni. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, a képviselõ eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, a bánatpénz

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C)
mint a Kulturinvesz Fõvállalkozási Bt. „f. a.” (Cg.:
[01 12 070031]; 1125 Budapest, Tóth Lõrinc u. 11.) törlését követõen ismertté vált vagyonával kapcsolatos vagyonrendezési eljárás keretében a BIS Csõdgondnok és
Tanácsadó zRt. mint kirendelt vagyonrendezõ
nyilvános pályázat
útján meghirdeti az adós tulajdonában levõ, Páty belterületén található 2701. hrsz.-ú 3869/100000 tulajdoni hányadú
ingatlant, 700 000 Ft áron. Az ingatlan ellenértékeként a
vagyonrendezõ beszámítást nem fogad el.
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Az értékesítésre kerülõ vagyonról tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné; egyeztetés a 202-5580-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a 70 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS zRt. 11600006-0000000025146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „Kulturinvesz Bt. f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. május 15. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet, ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A vagyonrendezõ értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 5 napon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 5 napon belül értesítést kapnak.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget.
A vagyonrendezõ fenntartja magának a jogot, hogy a
10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. június 15.

A Duna Libra Közgazdász ZRt. (Cg.: [01 10 042004];
1062 Budapest, Andrássy út. 91.) mint az MPS Alba
Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 009661]; 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 17.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlanvagyont:
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Komárom belterület 7114. hrsz.-ú, „kivett üzem” megnevezésû, 4800 m2 területû telekingatlan, a rajta található
épülettel, valamint a berendezésekkel és egyéb felszerelésekkel, a telephelyen levõ valamennyi tárgyi eszközzel
együtt.
Bruttó érték: 145 200 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 145 200 000 Ft (egyszáznegyvenötmillió-kétszázezer forint), amely összeg az általános
forgalmi adót már tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.
A bánatpénz nagysága 15 000 000 Ft (tizenötmillió
forint).
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak
szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat pályázatbontáskor
gyakorolhatják.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázati eljárás részletes feltételeit a feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyontárgyak bemutatását is. Az
ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénznek az elõzetes megfizetése az
MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. „f. a.”
MKB Nyrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020195
számú bankszámlájára „MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. f. a. pályázat” megjelöléssel, illetve a feltételfüzetben foglaltaknak való megfelelõség. A pályázati
ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy eredeti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli, „MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
f. a. pályázat” jeligével feliratozott zárt borítékban,
2008. május 16-án 10 (tíz) és 11 (tizenegy) óra között
a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be.
A feltételfüzet a pályázat megjelenését követõ naptól a
benyújtás határnapját megelõzõ munkanapig naponta
10–14 óra között a felszámoló székhelyén megtekinthetõ,
illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatokat a beadás
határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson részt vehetnek azok a
pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtották és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.
A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak
vállalása alapján bírálja el.
A kiíró fenntartja magának az árajánlatjavító eljárás alkalmazásának jogát.
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Amennyiben valamely ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
Az értékesítésre felkínált vagyon elõzetes egyeztetés
alapján tekinthetõ meg.
További felvilágosítással Könczöl Adél felszámolóbiztosi ügyintézõ (tel.: 413-0808) készséggel áll rendelkezésre.

A Duna Libra Közgazdász ZRt. (cégjegyzékszám:
[01 10 042004]; 1062 Budapest, Andrássy út 91.) mint a
Smart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [03 09 103009]; 6000 Kecskemét, Belsõnyír 65.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlan vagyont:
Kecskemét külterület 0198. hrsz.-ú „kivett üzem” és
„szennyvíztisztító” megnevezésû, 5,85 ha területû telekingatlan a rajta található felépítményekkel együtt.
Bruttó érték: 54 000 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 54 000 000 Ft (ötvennégymillió
forint), amely összeg a törvényes általános forgalmi adót
tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.
A bánatpénz nagysága 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak
szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázati eljárás részletes feltételeit a feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyontárgyak bemutatását is. A feltételfüzet a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.) munkanapokon 10-tõl 14 óráig tekinthetõ és
vásárolható meg. Az ajánlat érvényességének feltétele a
fentiekben meghatározott összegû bánatpénznek a
SMART Kft. „f. a.” MKB Bank Nyrt.-nél vezetett
10300002-20322388-71933285 számú számlára történõ
elõzetes megfizetése a „SMART Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel, illetve a feltételfüzetben foglaltaknak való meg-
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felelõség. A pályázati ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy eredeti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli, „SMART Kft. f. a. pályázat” jeligével feliratozott,
zárt borítékban,
2008. május 16-án 10 és 11 óra között
a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a beadás
határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. Pályázatbontáson részt vehetnek azok a
pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtották és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.
A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak
vállalása alapján bírálja el.
Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát, amennyiben valamely ajánlati ár a
legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás
esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
A meghirdetett vagyon megtekintése elõzetes egyeztetés alapján történik.
További felvilágosítással Könczöl Adél felszámolóbiztos (tel.: 413-0808) készséggel áll rendelkezésre.

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6725 Szeged,
Boldogasszony sgt. 63.) mint a Csongrádi Gabona
Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Rt. „f. a.”
(Cg.: [03 10 100351]; 6000 Kecskemét, Bercsényi
u. 11.; felszámolóbiztos: Kiss Tímea) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi vagyontárgyát:
Csongrád külterület 0181/29. és 0181/27. helyrajzi számok alatt elhelyezkedõ, természetben kivett major és saját
használatú út elnevezésû ingatlanait, az ott megtalálható
gépekkel, berendezésekkel.
Irányár: 120 000 000 Ft + áfa (százhúszmillió forint +
általános forgalmi adó).
A felszámoló a vagyontárgyakat egyben kívánja értékesíteni.
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A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– az irányár 5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos irodájában a házipénztárba,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,
– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat
folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meghatalmazott útján zárt borítékban „Csongrádi Gabona Rt.
f. a. – Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.), a titkárságon kell
benyújtani, melynek határideje:
2008. május 16. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõk jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. május 22-én csütörtökön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos irodája.
Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla ügyvezetõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].
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Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy megjelölése:
Minolta CF 910 fénymásoló gép.
3 darab számítógép.
3 darab monitor.
Összesen: 1 300 000 Ft.
I. Az értékesítés feltételei:
Az „árverési tájékoztatóban” ismertetett feltételek. Az
árverési tájékoztató 2008. május 8-án és 9-én igényelhetõ
levélben (HORIZONT HOLDING Zrt., 6720 Szeged,
Tisza L. krt. 76.) vagy faxon [06 (62) 551-941]. A tájékoztatót az igénylésnek megfelelõ formában haladéktalanul
visszaküldi a felszámoló a kérelmezõ részére.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak 2008. május
13-án 10–13 óráig tekinthetõk meg az „árverési tájékoztatóban” megadott helyszínen a felszámolóval történt elõzetes egyeztetés alapján.
Részletes információ dr. Budai Zoltán felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (62) 420-945-ös telefonszámon.
A vagyontárgyak a megtekintett állapotban, a szavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre.
II. Az árverés helye, ideje:
Az árverés tartására
2008. május 19-én 10 órakor,
dr. Kopcsányi Katalin közjegyzõ, Szeged, Török u. 9.
szám alatti irodájában kerül sor az 1991. évi IL. tv. szabályai alapján.
A jogosultak az árverésen élhetnek elõvásárlási jogukkal.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint a Hanti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [05 09 007713]; 3433 Nyékládháza, Viola út 35.; levelezési cím: Karcsa, Táncsics M.
út 1.) felszámolója, dr. Sükösd Annamária felszámolóbiztos
nyilvános pályázat

A Horizont Holding Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[06 10 000226]; 6720 Szeged, Tisza L. krt. 76.) mint a
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 003149]; 6800 Hódmezõvásárhely,
Ady Endre út 43.) kijelölt felszámolója az 1991. évi IL. tv.
49/B. §-a alapján
árverés
útján értékesíti a fent megjelölt gazdálkodó szervezet tulajdonában álló, alább megjelölt vagyontárgyakat.

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Vegyes kínai áruk 1543 tételben, egyben történõ értékesítésre, 400 000 Ft + áfa értékben.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott tétel ajánlott vételárát, a
fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat, fedezetigazolást;
– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);
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– a megvásárolni kívánt tétel irányára 10%-ának megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a Hanti Kft. „f. a.” nevére a Tízek Kft. székhelyén, vagy miskolci irodájában
történõ pénztári befizetéssel történhet, legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõpontjáig;
– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a leadási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.
A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. április 30.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtani a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.
Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl számított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További információt a kijelölt felszámolóbiztostól, dr. Sükösd Annamária felszámolóbiztostól lehet kérni a 06 (70) 776-6239-es telefonszámon.
A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfizetésével a nyertes pályázó helyébe lép.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett boríték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az értékesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a CELLVÍZ Celldömölki Víziközmû
Építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 102390]; 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.;
adószáma: [11313870-2-18]), a Vas Megyei Bíróság
5. Fpk. 18-06-000035/6. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
ingóságokat (vízmû üzemeltetéséhez szükséges gépjármûvek, gépek, berendezések és alkatrészeik, irodabútorok és
gépek stb.).
Irányár: 6 000 000 Ft + áfa (hatmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 800 000 Ft (nyolcszázezer forint), vagy a
megpályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10 (tíz) %-a.
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-
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zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve azoknak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem
vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával
kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (a vevõt) terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szerzõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.
Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. április 30.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely,
Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „CELLVÍZ Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Bonpark Centrum Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [20 09 063665]; 8978 Rédics, Lenti
u. 13.; adószám: [11533700-2-20]), Zala Megyei Bíróság
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Fpk. 20-99-020089/4. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a behajthatóság szempontjából bizonytalan megítélésû
a) a Zala Megyei Bíróság 1.G.20-00-040236/21. számú jogerõs ítétele szerinti tõkeösszegbõl még meg nem térült 29 929 400 Ft tõkekövetelést, járulékaival együtt.
Irányár: 29 929 400 Ft (huszonkilencmillió-kilenszázhuszonkilencezer-négyszáz forint),
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
b) A Zala Megyei Bíróság elõtt – megismételt eljárásban – a 14.G.40.066/2007/9. szám alatt folyamatban
lévõ perben 42 006 110 Ft névértékû kereseti követelést,
járulékaival együtt.
Irányár: 42 006 110 Ft (negyvenkettõmillió-hatezer-egyszáztíz forint),
Bánatpénz: 1 500 000 Ft (egymillió-ötszázezer forint).
A pályázatnak tartalmazia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító igazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat másolatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonatkozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl
(2008. április 30.) számított 15. napon, délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Bonpark Centrum Kft.
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 pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
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Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint az INDEFCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 880136];
1131 Budapest, Madarász V. u. 13. A ép. III. 055.); felszámolóbiztos: Buga Tamás Imre) felszámolója
nyilvános pályázat
útján egyben értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait:
Celldömölk, Pápai út 24. sz. alatti telephelyen mûködõ
tejüzem.
Telek területe: 5616 m2, beépítettsége 25%, nettó alapterület: 1246 m2
Üzem kapacitása: 13 000 l/nap.
Az üzem 2009. január 31-ig bérbe van adva, birtokbaadás tervezett idõpontja: 2009. február 1.
Irányár: 140 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként
kell befizetni az adós cég CIB BANK Zrt.-nél vezetett
10700598-25516203-51100005 számú bankszámlájára
„tejüzem bánatpénz” megjelöléssel.
– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését igazolni kell.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatát.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldését követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
– a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)
ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.
A pályázati ajánlatokat 1 pld.-ban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban
2008. május 20-án 9 óráig:
KELET-HOLDING Zrt., 1539 Budapest, Pf. 692. A borítékra kérjük ráírni: „INDEFCO 2000 KFT. PÁLYÁZAT”.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék. Az elõvásárlási jog
gyakorlása a Cstv. és a Ptk. szabályai szerint történik.
A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik. A döntésrõl a pályázók egy
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héten belül írásban kapnak tájékoztatást. Megtekintés elõzetes egyeztetés után.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Tamás Imre felszámolótól, a 315-1250-es telefonszámon vagy a bugatamas@keletholding.hu e-mail
címen.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; 1015
Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési címe: 1276 Budapest,
Pf. 77) mint a TRANSFOOD 96. Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 003533]; 5200 Törökszentmiklós, Zengõ u. 6.) felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós társaság Faragó Jánossal, a kft. elõzõ ügyvezetõjével szembeni 1 005 000 Ft
összegû, Szolnoki Városi Bíróság elõtt folyamatban levõ
peresített követelését. A perben még elsõ fokon sem hozott
végzést a bíróság.
Irányár: 400 000 Ft.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben történõ megjelenést (2008. április 30.) követõ 15. nap 12 óra.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), társaságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
– a bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Kft.
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-0014449502100000 számú bankszámlára, a pályázat és a „bánatpénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határideje: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés teljesítése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Kft. bankszámláján jóváírja.
– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésének kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt borítékban „TRANSFOOD” megjelöléssel, postán vagy személyesen, munkanapokon 8–12 óra között, a BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám
alatti székhelyén.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás esetén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.
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A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a TRANSFOOD Kft. „f. a.” számára kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A ,,TANÁCS-ADÓ” Zrt. (Cg.: [09 10 000162]; 4030
Debrecen, Fokos u. 14.) felszámoló szervezet megbízásából, dr. Vollay Ferenc mint a Békefi és társai Baromfitermelõ és Értékesítõ Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 009125];
4080 Hajdúnánás, Királydombi tanya 445.) Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság 2. Fpk. 09-05-000074/12. sz. végzésével
kijelölt felszámolója
pályázati úton
meghirdeti a kft. tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:
Hajdúnánás, 0355/6. hrsz. alatti gyep és gazdasági épület megjelölésû, összesen 16 ha 7043 m2 terület. A terület
98,56 AK értékû. A területen található felülépítmények
– hodály, gondozói épület, nyitott szín – a kft. tulajdonát
képezi.
A felülépítmény irányára: 19 900 000 Ft + áfa.
A földterület a kft. képviselõjének tulajdona, ennek értékesítésével kapcsolatosan Békefi Tibornéval kell egyeztetni.
A pályázatokat „Békefi Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban, két példányban kell megküldeni, vagy beadni a
felszámoló szervezet, 4030 Debrecen, Fokos u. 14. szám
alatti irodájába.
Az ingatlan átírásával kapcsolatos valamennyi költség a
vevõt terheli (ügyvéd stb.).
A pályázat beadásának feltétele az irányár áfával növelt
10%-ának bánatpénzként való befizetése – tekintettel arra,
hogy a kft. bankszámlával nem rendelkezik – a felszámoló
szervezet ERSTE Bank Rt.-nél vezetett 1060900500000000-04795272 sz. elkülönített számlájára, legkésõbb a pályázat beadásának határidejéig.
A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túlmenõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biztosítékot, ami lehet elsõ osztályú bankgarancia, illetve
azonnali készpénzfizetés.
A pályázat feltétele továbbá, az esetleges környezeti károk költségeinek átvállalása.
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A felszámolóbiztos kéri a pályázókat – az esetleges félreértések 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 ajánlatot abban az esetben áll módjában figyelembe venni, ha
az ajánlat legkésõbb a pályázatbontás elõtti nappal megérkezik, tekintettel arra, hogy a postabontás 9 óra után történik.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. május 20. 8 óra.
A pályázatbontás ideje: 2008. május 20. 9 óra.
A pályázatbontás közjegyzõ jelenlétében történik.
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Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat
– jogosultságuk igazolásával – a pályázatbenyújtás határidejéig, írásban nyújthatják be.
A pályázat elnyerése esetén a bánatpénz foglalóvá válik.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelenné nyilváníthatja.
A bánatpénz visszautalására a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást ad
dr. Vollay Ferenc felszámolóbiztos a 06 (52) 411-453-as
telefonszámon.

Közgyûlési meghívó
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.
(Cg.: [13 10 040560]; 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.)
értesíti a részvényeseit, hogy

a 2008. évi rendes közgyûlést
2008. május 26-án (hétfõn) 9 órakor
tartja Cegléden.
A közgyûlés napirendje:
1. A vezérigazgató beszámolója a zrt. 2007. évi mérlegérõl, gazdasági tevékenységérõl, üzletpolitikájáról.
A 2007. évi mérleg elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés elfogadása.
A felügyelõbizottság jelentése a zrt. 2007. évi gazdasági
tevékenységérõl és mérlegérõl.
A könyvvizsgáló jelentése a zrt. 2007. évi mérlegérõl.
2. A vezérigazgató díjazása.
3. A zrt. 2008. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitûzéseinek ismertetése és elfogadása.
4. A zrt. alapszabályának módosítása.
Ha a 2008. május 26-án 9 órára összehívott közgyûlés nem határozatképes, a vezérigazgató 2008. május 26-án 13 órára, változatlan
helyre hívja össze a második közgyûlést, amely az eredeti napirenden szereplõ ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Vezérigazgató

***
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Bélyegzõk érvénytelenítése

A Saturn Pest Video Tv Hifi Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. 7-es sorszámú, „Saturn Pest Video Tv Hifi
Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. H-1191 Budapest, Üllõi út 201–231. Tel.: 1-348-4000 Fax: 1-348-4001
Adószám: 12534591-2-43” szövegû bélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ lenyomata:

A bélyegzõ használata 2008. április 22-tõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét
A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:
„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekintést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a büntetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igényének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politikusok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”
A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
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 eredményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási 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 önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormányzatok, 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 szeretnénk elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gondolkodásmód, 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 formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohézióra 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 tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázat készítés 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) elszámoláshoz 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 keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép, vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, a hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.
A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó 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), ..................... 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 kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/19. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa
130 000 Ft + áfa
160 000 Ft + áfa
260 000 Ft + áfa
340 000 Ft + áfa
590 000 Ft + áfa








MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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