HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

6. szám

A M A G YA R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E
2019. február 7., csütörtök

Tartalomjegyzék

I. Utasítások
2/2019. (II. 7.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2019. évi választható béren kívüli juttatásairól
és bankszámla-hozzájárulásáról

339

10/2019. (II. 7.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

340

11/2019. (II. 7.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési
támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

357

1/2019. (II. 7.) BM KÁT utasítás a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás
módosításáról

359

4/2019. (II. 7.) LÜ utasítás a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség, a járási és a járási szintű ügyészség,
valamint az Országos Kriminológiai Intézet könyvtári dokumentumainak kezeléséről

360

4/2019. (II. 7.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2019. évi rendjéről

364

III. Személyügyi közlemények
A Magyar Nemzeti Bank közleménye díj adományozásáról

366

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

366

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium személyügyi hírei

368

A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei

371

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye a „Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság Emlékérem” adományozásáról

373

IV. Egyéb közlemények
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása
a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

374

A pénzügyminiszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2019-ben

375

A pénzügyminiszter közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról – 2019. a belső ellenőrök kötelező szakmai
továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

376

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült
gépjárműtörzskönyvekről

383

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

386

338

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

Dombóvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása Dombóvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

409

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívása Szentmártonkáta Nagyközség közigazgatási
területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő
ellátására

410

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által üzemeltetett közforgalmú, tavi kétmólós, nagy- és kishajók fogadására
alkalmas kikötő kikötőrendje

412

A „Megtartás a jövő élhető Magyarországáért” párt közleménye a párt feloszlásáról

414

VI. Hirdetmények
A K&K Ablak Ajtó Kft. hirdetménye számlatömbök és bélyegző érvénytelenítéséről

415

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

I.

339

Utasítások

A belügyminiszter 2/2019. (II. 7.) BM utasítása
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2019. évi választható béren kívüli juttatásairól
és bankszámla-hozzájárulásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 163. §
(4) bekezdésére, 176. § (1) és (6) bekezdésére, 289/E. § (3) bekezdésére, 289/G. § (1) és (2) bekezdésére, valamint 362/G. §
(7) bekezdésére – a 2019. évre vonatkozóan a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekkel kapcsolatban az alábbi
utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya
1. §		
Ezen utasítás hatálya a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre (a továbbiakban:
rendvédelmi szerv) és az azokkal hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyban állókra terjed ki.

2. Választható béren kívüli juttatások
2. §		
A választható béren kívüli juttatások (a továbbiakban: cafetéria-juttatások) éves összege 2019. évben bruttó
200 000 forint/fő.
3. §		
A cafetéria-juttatások köre: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében
meghatározott juttatások.
4. §		
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás Cafetéria Nyilatkozattal történik, amelynek érvényessége a 2019. évre
szól.

3. Bankszámla-hozzájárulás
5. §

(1) A hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott az illetményének fizetési számlára történő
átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb
a 2019. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.
(2) A hivatásos szolgálati jogviszony vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony megszűnése esetén
– az (1) bekezdéstől eltérően – a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét legkésőbb a jogviszony megszűnésekor
köteles a rendvédelmi szerv teljesíteni.
(3) Az időarányos összeg megállapításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló foglalkoztatási jogviszony
minden megkezdett hónapjának egészét bankszámla-hozzájárulásra jogosító időtartamként kell figyelembe venni.
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4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók
vonatkozásában 2019. január 1-jétől, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában
2019. február 1-jétől kell alkalmazni.
7. §		
A rendvédelmi szerv vezetője a jelen utasítás végrehajtására az utasítás közzétételét követő 8 napon belül belső
szabályzatot ad ki.
8. §		
A rendvédelmi szerv vezetője az utasítás közzétételét követő 15 napon belül gondoskodik az irányítása alatt álló
rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállalók, valamint – a 2019. évi időarányos jogosultságra tekintettel –
közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában a cafetéria-juttatások mértékének
és a választható juttatások körének, valamint a bankszámla-hozzájárulás mértékének – az alkalmazandó jogszabályok
keretei között történő – meghatározására.
9. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 2/2018. (II. 6.) BM utasítás.

		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 10/2019. (II. 7.) HM utasítása
egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás
módosítása
1. §		
A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumnál (a továbbiakban: HM) foglalkoztatott kormányzati szolgálati
jogviszonyban állóra (a továbbiakban: kormánytisztviselő) terjed ki.”
2. §		
Az Ut1. 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában:)
„7. SZÉP juttatás: az Szja. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott, Széchenyi Pihenő Kártyához (a továbbiakban:
Kártya) kapcsolódó alszámlákra utalt támogatás,”
3. §		
Az Ut1. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kormánytisztviselő részére az (1) bekezdés szerinti esetben, a 3. § (1) bekezdése szerinti keretösszegig
az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő SZÉP juttatás havi időarányos részét kell biztosítani.
(3) A (2) bekezdés szerinti SZÉP juttatást az átutaláshoz szükséges korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának
honvédelmi szervezet részére történő bejelentését követő hónapban, a jogosultság fennállásától kezdődően,
visszamenőleg kell biztosítani.”
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4. §		
Az Ut1. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A SZÉP támogatásra alkalmazni kell a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben foglaltakat.”
5. §		
Az Ut1. 15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az utasításnak az egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 10/2019. (II. 7.) HM utasítással
megállapított 2. § 7. pontját, valamint 8. § (2) és (3) bekezdését, valamint 10. § (6) bekezdését 2019. január 1-jétől kell
alkalmazni.”
6. §		
Az Ut1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §		
Hatályát veszti az Ut1.
a)
2. § 3. pontja és
b)
9. §-a.

2. Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosítása
8. §		
Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) a következő alcímmel és 11/A. §-sal egészül ki:
„6a. Nyelvvizsgadíj-térítés
11/A. § (1) Az R1. 34/C. § szerinti nyelvvizsga díjának megtérítésére vonatkozó kérelmet a 10. melléklet szerinti
formanyomtatványon a honvédelmi szervezet személyügyi szerve útján az állományilletékes parancsnok részére kell
benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell – eredetiben vagy a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített
másolatban – a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, a nyelvvizsga díjáról a jogosult nevére szóló számlát.”
9. §		
Az Ut2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokság parancsnoka (a továbbiakban: MHP parancsnoka)
az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendeletben (a továbbiakban:
R2.) szabályozott jogköreit
a) az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) és alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek esetében
az MH LK parancsnokára,
b) az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) és alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek esetében az MH HFKP parancsnokára,
c) az a) és b) pontba nem tartozó katonai szervezetek esetében helyettesére részben vagy egészében írásban
átruházhatja.”
10. §		
Az Ut2. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanévindítási hozzájárulás és a nevelési támogatás biztosítása érdekében benyújtott igények alapján a pénzügyi
és számviteli szerv összesítő jegyzéket készít, mely tartalmazza a jogosult nevét, személyügyi törzsszámát, jogviszonya
jellegét, az állomány tagjának rendfokozatát, a biztosításra kerülő juttatás fajtáját és összegét, valamint a jegyzéket
készítő nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását. Az összesítő jegyzéket a honvédelmi szervezet
személyügyi szerve ellenőrzi, és az abban szereplő adatok helyességét aláírásával igazolja. Ezt követően a jegyzéket
a pénzügyi és számviteli szerv vezetője ellenjegyzi, majd az állományilletékes parancsnok részére aláírásra felterjeszti.”
11. §		
Az Ut2. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) A külszolgálati ellátmány megállapításáról szóló munkáltatói döntés a Hjt. vhr. 13. §-ában és a Hjt. vhr.
190. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza különösen
a) a külszolgálati ellátmány megállapításának okát, a kapcsolódó munkáltatói döntés sorszámát,
b) a külszolgálati ellátmány megállapításának alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését, a beosztáshoz
rendszeresített rendfokozatot,
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c) az ellátmány szorzószámát, az ellátmányalap havi nettó összegét és pénznemét, az alapellátmány havi nettó
összegét és pénznemét,
d) az élhetőségi indexet, az alapellátmány-kiegészítés havi nettó összegét és pénznemét,
e) térítésmentes vagy kedvezményes élelmezési ellátás esetén az ellátmány szorzószáma csökkentésének mértékét,
f ) az ellátmány havi nettó összegét és pénznemét, az ellátmányra való jogosultság kezdő napját,
g) az ellátmánypótlékra jogosító házastárs vagy élettárs nevét, anyja nevét, születési idejét, az ellátmánypótlék havi
nettó összegét és pénznemét, az ellátmánypótlékra való jogosultság kezdő napját és
h) a külszolgálati ellátmány havi nettó együttes összegét és pénznemét.
(2) Az átalány-költségtérítés megállapításáról szóló munkáltatói döntés a Hjt. vhr. 13. §-ában és a Hjt. vhr. 190. §-ában
meghatározottakon túl tartalmazza különösen
a) az átalány-költségtérítés megállapítás okát, a kapcsolódó munkáltatói döntés sorszámát,
b) családi átalány-költségtérítés esetében a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók nevét, anyja nevét,
születési idejét, az irányadó alapellátmány összegét és pénznemét, az irányadó százalékos mértéket és a családi
átalány-költségtérítés havi összegét és pénznemét hozzátartozónként és együttesen, valamint a családi átalányköltségtérítésre való jogosultság kezdő napját,
c) lakhatási átalány-költségtérítés esetében az átalány-költségtérítés alapösszegét és pénznemét, az átalányköltségtérítés megállapításakor irányadó kategória szorzót, a bútorozottsági és helyőrség szorzót, a felszámítás
alapját képező létszámot, a lakóingatlan bérleti átalány és garázs- vagy parkolóhely bérleti átalány részösszegeit,
az átalány-költségtérítés havi összegét és pénznemét, valamint az átalány-költségtérítésre való jogosultság kezdő
napját, és
d) vegyes átalány-költségtérítés esetében a felszámítás alapját képező létszámot és az átalány-költségtérítés havi
együttes összegét és pénznemét, valamint az átalány-költségtérítésre való jogosultság kezdő napját.
(3) A külföldi képzést elrendelő munkáltatói döntés tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó részét
az illetékes személyügyi szerv a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetével előzetesen ellenjegyezteti.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően, a KNBSZ főigazgatója által a KNBSZ költségvetése terhére elrendelt külföldi képzés
esetében az előzetes ellenjegyzést a KNBSZ feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége végzi.
(5) Az ideiglenes külföldi képzés elrendelésével összefüggésben előkészített munkáltatói döntés tervezetéhez
annak (3) és (4) bekezdése szerinti ellenjegyzését megelőzően csatolni szükséges az utazás kapcsán felmerülő
költségek kalkulációjáról szóló 9. melléklet szerinti kimutatást.”
12. §		
Az Ut2. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) Az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja tekintetében is alkalmazni kell
a 32. § (3)–(7) bekezdését, a 33. § (2)–(4) bekezdését, valamint a 34–40. §-t.
(2) Az R3. 74. § (9) bekezdése szerinti legmagasabb gépjárműbérlési költség összegének megállapítására megfelelően
alkalmazni kell a 38. §-t.”
13. §		
Az Ut2. 49/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49/C. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók tartós külföldi szolgálatára, külföldi kiküldetésére és külföldi
tanulmányaira a 25. alcím rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselők) esetében nem
alkalmazható a 30. §, a 32. § (1)–(4) bekezdése, a 32. § (6) bekezdése, a 49/B. § (4) bekezdése, továbbá a 19–21. alcím
és a 24. alcím.
(3) A tartós külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselők esetében alkalmazni kell a 18. alcímet és a Hjt. vhr.
190. §-át.
(4) A tartós külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselők esetében
a) alkalmazni kell a 8. melléklet 10. és 14. pontját,
b) az R3. 31. § (5) bekezdése szerinti védőoltások költségének megtérítését a HM KÁT engedélyezi, ha
a kormánytisztviselő a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egység vezetője,
c) az R3. 31. § (5) bekezdése szerinti védőoltások költségének megtérítését a szervezet vezetője engedélyezheti, ha
a kormánytisztviselő a b) pont szerinti szervezet beosztott kormánytisztviselője, továbbá
d) ahol ezen utasítás
da) külszolgálati ellátmányt említ, azon a tartós külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetén
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszoltv.) 23. §
(4) bekezdése szerinti devizailletményt,
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db) családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozót említ, azon a tartós külföldi szolgálatot teljesítő
kormánytisztviselő esetén a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozót,
dc) ellátmányt említ, azon a tartós külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetén a Külszoltv. 23. § (4) bekezdés
a) pontja szerinti illetményt
kell érteni.”
14. §		
Az Ut2.
a)
9. §-ában a „honvéd és közalkalmazott” szövegrész helyébe a „honvéd, közalkalmazott és honvédelmi
alkalmazott” szöveg,
b)
15. § (2) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrészek helyébe a „honvédelmi alkalmazotti
és közalkalmazotti” szöveg,
c)
18. § (1) bekezdésében, 49/B. § (2) bekezdés a)–e) pontjában a „közalkalmazott” szövegrészek helyébe
a „közalkalmazott és honvédelmi alkalmazott” szöveg,
d)
22. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 14. alcímében, 24. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés
b) pontjában, 49/B. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 9. mellékletében a „közalkalmazottak” szövegrészek
helyébe a „honvédelmi alkalmazottak, közalkalmazottak” szöveg,
e)
27. § (10) bekezdésében és 41. § (5) bekezdésében az „a HVKF” szövegrészek helyébe az „az MH PK” szöveg,
f)
32. § (6) bekezdésében az „illetékes logisztikai ellátó szerv” szövegrész helyébe az „R3. 2. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti illetékes logisztikai ellátó szerv (a továbbiakban: illetékes logisztikai ellátó szerv)” szöveg,
g)
36. §-ában az „illetékes logisztikai ellátó szerv (a továbbiakban: illetékes logisztikai ellátó szerv)” szövegrész
helyébe az „illetékes logisztikai ellátó szerv” szöveg,
h)
38. §-ában az „a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség” szövegrész helyébe az „az MHP Logisztikai és
Gazdálkodási Csoportfőnökség” szöveg,
i)
42. § (2) bekezdésében az „MH középszintű vezető szerve vezetőjének” szövegrész helyébe az „MH PK”
szöveg,
j)
46. § (1) bekezdésében a „külszolgálati ellátmány, illetve” szövegrész helyébe a „külszolgálati ellátmány,
átalány-költségtérítés, illetve” szöveg,
k)
25. alcímében a „közalkalmazottakra” szövegrész helyébe a „közalkalmazottakra és a honvédelmi
alkalmazottakra” szöveg,
l)
49/B. § (1) bekezdésében a „Közalkalmazott” szövegrész helyébe a „Közalkalmazott és honvédelmi
alkalmazott” szöveg,
m)
49/B. § (3) bekezdésében a „Közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „Közalkalmazottak és honvédelmi
alkalmazottak” szöveg
lép.
15. §

(1) Az Ut2.
a)
1. melléklete helyébe a 2. melléklet
b)
5. melléklete helyébe a 3. melléklet
c)
8. melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.
(2) Az Ut2. az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

16. §		
Hatályát veszti az Ut2.
a)
17. § (1) bekezdésében az „ , az utalványkártyák kezelése és a feltöltendő összeg átutalása”,
b)
29. § (1) bekezdésében a „pénzösszeg juttatás és a”, valamint
c)
45. § (1) bekezdésében a „83/2012. (XI. 16.)”
szövegrész.
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3. A szolgálati viszonyon, a közalkalmazotti jogviszonyon és a munkaviszonyon kívüli tevékenységek
díjazásáról szóló 34/2015. (VII. 21.) HM utasítás módosítása
17. §		
A szolgálati viszonyon, a közalkalmazotti jogviszonyon és a munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló
34/2015. (VII. 21.) HM utasítás
a)
1. § (2) bekezdés c) pontjában a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott,
közalkalmazott” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdés felvezető szövegében a „közalkalmazotti jogviszonnyal” szövegrész helyébe a „honvédelmi
alkalmazotti jogviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal” szöveg,
c)
2. § (3) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott és
közalkalmazott” szöveg és
d)
14. § (3) bekezdésében az „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 87/A. § (3) bekezdése
szerinti, a közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál figyelembe vehető időt kell érteni” szövegrész
helyébe „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 87/A. § (3) bekezdése szerinti,
a közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál figyelembe vehető időt, míg a honvédelmi
alkalmazottak esetében a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 83. §
(3) bekezdése szerinti a honvédelmi alkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál figyelembe vehető időt
kell érteni” szöveg
lép.

4. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti
egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosítása
18. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás 4. § e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A búvár tevékenységért járó veszélyességi pótlék megállapításának alapját képező, a végrehajtott merülésekről vezetett
nyilvántartás tartalmazza)
„e) a végrehajtott búvárfeladatnak az R. 17. § (1) bekezdése szerinti típusát és”.

5. Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
módosítása
19. §		
Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut3.)
a)
5/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség
(a továbbiakban: HVK HIICSF) csoportfőnöki és csoportfőnök-helyettesi, valamint a HVK HIICSF Informatikai
Osztály osztályvezetői” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség Parancsnokság Infokommunikációs és
Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnöki és csoportfőnök-helyettesi” szöveg,
b)
5/A. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „százados, őrnagy vagy alezredes” szövegrész helyébe
a „százados, őrnagy, alezredes vagy ezredes” szöveg
lép.
20. §		
Az Ut3. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasításnak
az egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 10/2019. (II. 7.) HM utasítás 19. §-ával megállapított
rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”
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6. Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosítása
21. §		
Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut4.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)]
„a) 17. §-a szerinti, a munkába járáshoz vásárolt helyi közlekedési bérlet árához való hozzájárulás bruttó mértéke
a helyi bérlet árának 75%-a,”
22. §		
Az Ut4. 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyi bérlet árához való hozzájárulás a Magyarországon történő, legalább havi
1 napi szolgálatteljesítés vagy munkavégzés esetén és – a bérlet érvényességi idejére figyelemmel – legfeljebb évi
12 alkalommal biztosítható. 2019. március 1-jét követően az elszámolás során legfeljebb a természetes személy
részére megvásárolható bérlet ára vehető figyelembe.”
23. §		
Az Ut4. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet
szerinti SZÉP juttatás havi összege 12 000 forint.”
24. §		
Az Ut4. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) Az utasításnak az egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 10/2019. (II. 7.) HM utasítással
megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontját, 1. § (2) bekezdését, valamint 4. és 5. §-át 2019. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A 2018. december 31-ig béren kívüli juttatásnak vagy egyes meghatározott juttatásnak minősülő, azonban
a jogosult részére 2018. december 31-ét követően biztosításra kerülő elmaradt juttatásokat 2019. január 1-jétől
kezdődően – amennyiben az adójogszabályok változása miatt a jogosultat közteher terheli – a jogosultat terhelő
közteherrel növelt összegben kell kifizetni.”
25. §		
Az Ut4.
a)
5. §-ában a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, honvédelmi alkalmazott” szöveg, valamint
b)
5. §-ában a „4700 forint” szövegrész helyébe a „7100 forint” szöveg
lép.

7. A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául
szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosítása
26. §

(1) A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló
részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut5.) 2. § (2) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külföldi szolgálatteljesítés aktuális körülményeihez igazodó besorolás meghatározása érdekében új külföldi
szerepvállalás, valamint a biztonsági körülményekben vagy az éghajlati viszonyokban – ideértve a közegészségügyi és
járványügyi helyzetet is – bekövetkező, tartósan fennálló változás esetén)
„b) a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) a biztonsági és az éghajlati viszonyok szerinti
besorolás vonatkozásában – az éghajlati viszonyok megítélése tekintetében az MH Egészségügyi Központ és
az MH Geoinformációs Szolgálat előzetesen kikért véleményére is figyelemmel – kialakított”
[részletes javaslatát soron kívül megküldi a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF)
részére.]
(2) Az Ut5. 2. § (3) bekezdésében az „a HVK HDMCSF-fel” szövegrész helyébe az „az MHP-vel” szöveg lép.
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8. Záró rendelkezések
27. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók utalvánnyal való ellátásáról szóló 71/2015. (XII. 23.)
HM utasítás.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 10/2019. (II. 7.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 10/2014. (II. 14.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT
A VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alulírott …………………………………………………
adóazonosító jel: ………………………, születési dátum: ………………………, KGIR azonosító: ……………………
szervezet: ……………………………………………….
kormánytisztviselője/kormányzati ügykezelője kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül ……… évre
az alábbiakat kívánom igénybe venni:
Éves keretösszeg: ……………… Ft

Juttatás elemei

Szorzó

SZÉP szálláshely alszámla

1,345

SZÉP vendéglátás alszámla

1,345

SZÉP szabadidő alszámla

1,345

Választott éves

Felhasználás

(nettó) összeg

(bruttó) összege

(Ft)

(Ft)

Összesen:

……………………………., 20…… év ……………… hó …… nap

		
		
Ellenjegyezte: ………………………………”

…………………………………
nyilatkozó aláírása
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2. melléklet a 10/2019. (II. 7.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz
Munkáltatói döntés száma: ........................../20...............
Sorszám:
A kiküldetési rendelvény 1–2. sz. példányát átvettem:
............ év ....................... hó ........... nap
....................................................... aláírás
............................................

Sorszám:

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

Az adóelszámoláshoz megőrzendő!
–

Példányszám:

–

Kiküldetési rendelvény
„A”
A KIKÜLDÖTT
Rendfokozata/
Neve

Foglalkoztatási

Lakóhelye, tartózkodási helye

Adóazonosító jele

jogviszonya

„B”
Munkáltatói döntés száma:
A szolgálati kiküldetés

/20
célja:

A szolgálati kiküldetés célállomása (útvonala):

időtartama: ……… nap
típusa

Az igénybe vehető

komfortfokozata

közlekedési eszköz
üzemanyag

Gépjárművel történő kiküldetés esetén annak

Az igénybe vehető

típusa

forgalmi
rendszáma

típusa

hengerűrtartalma
(cm3)

CASCO

fogyasztási
normája

fajtája

kötvény

(l/100 km)

száma

költségének felső határa

szállás

.......... év ...................... hó ........ nap
P. H.

............................................................................................
munkáltatói jogkört gyakorló/általa kijelölt személy aláírása
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„C”
INDULÁSI

ÉRKEZÉSI

KIKÜLDETÉS
TÁVOLSÁG (km)

hely

kezdete

vége

NAPIDÍJ
összege egy

időtartama

(hó, nap, óra, perc)

napra

(nap, óra, perc)

(Ft)

kifizetendő

összesen

összege

(Ft)

(Ft)

„D”
UTAZÁSI KÖLTSÉGEK
közösségi közlekedés díja

üzemanyag

(Ft)

egységára (Ft/l)

üzemanyag költsége (Ft)

általános személygépkocsi
normaköltség (Ft)

összesen (Ft)

„E”
(Ft)
Bruttó napidíj (1):
Utazási költség (2):
Szállásköltség (3):
Egyéb költség (4):
Kiadások összesen (5=1+2+3+4):
Felvett előleg (Ny.) (6):
Összesen (±) (7=5–6):
Házipénztárból kifizetendő összeg (8):
KGIR HRMS-en utalandó bruttó összeg összesen (9):

„F”

„G”

VEZETŐI ZÁRADÉK

NYUGTA (nyilatkozat)

A kiküldetési költség elszámolását
engedélyezem (utalványozom).
............... év ....................... hó ....... nap

...............................................................
munkáltatói jogkört gyakorló/általa
kijelölt személy aláírása

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.

.................., azaz
.................................... Ft-ról, mely
összeget a mai napon felvettem/
befizettem.*
Honvédelmi alkalmazottként,
közalkalmazottként nyilatkozom,
hogy a kiküldetés helyén
térítésmentes élelmezési ellátásban
részesültem/nem részesültem*,
továbbá, hogy a szállodaköltség
részét képező kötelező reggelit
vettem igénybe/nem vettem
igénybe.*
...............................................................
kiküldött aláírása

„H”
A kiküldetési rendelvény
1. sz. példányát átvettem.
Ellenjegyeztem:
............. év ..................... hó ....... nap

...............................................................
pénzügyi és számviteli szerv
ügyintézőjének aláírása
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Kitöltési útmutató

1. A kiküldetési rendelvényt személyenként, 2 példányban, azonos tartalommal kell kitölteni.
2. A kiküldetési rendelvény-tömb tőszelvényéről leválasztott rész mindkét példányát az „A” és „B” jelű táblázatok
kitöltése után, az 1. számú példány tőszelvényén levő átvételi elismervény aláírását követően kell átadni a kiküldött
részére.
3. A kiküldetési rendelvény fejrészében a honvédelmi szervezet rövidített megnevezését, levelezési címét és adószámát
kell feltüntetni. Erre a célra az azonos tartalmú fejbélyegző is használható.
4. Az „A” jelű táblázat adatait értelemszerűen kell kitölteni a kiküldött lakóhelyének, tartózkodási helyének és
adóazonosító jelének feltüntetésével. A „Rendfokozata/Foglalkoztatási jogviszonya” rovatban katonák esetében
a rendfokozat mellett az állományviszonyra is utalni kell. (Például hivatásos hadnagy esetében ebben a rovatban
„ht. hdgy.”, honvédelmi alkalmazott esetében „ha.”, közalkalmazott esetében „ka.” bejegyzést kell alkalmazni).
5. A „B” jelű táblázat első sorában – a tőszelvénnyel azonosan – a kiküldetést elrendelő munkáltatói döntés számát kell
feltüntetni. Az „A szolgálati kiküldetés célja:” rovatba a szolgálati kiküldetés során ellátandó feladat jellegét kell
bejegyezni (például ellenőrzés, anyagbeszerzés). Itt kell meghatározni a szolgálati kiküldetés várható időtartamát is
úgy, hogy minden megkezdett 24 órát egész napként kell figyelembe venni (például 5 nap). Az „Az igénybe vehető
közlekedési eszköz” rovatban pontosan meg kell határozni annak fajtáját és lehetőség szerint annak komfortfokozatát
(például MÁV, IC, I. o., szolgálati gépjármű, saját gépjármű). Az üresen maradó rovatokat egy vízszintes vonallal kell
áthúzni.
6. A „B” jelű táblázatban a gépjárműre vonatkozó adatokat a szolgálati és a saját gépjármű esetén is be kell jegyezni
azzal, hogy a „hengerűrtartalma”, az „üzemanyag fogyasztási normája”, az „üzemanyag fajtája” és a „CASCO kötvény
száma” rovatokat csak saját gépjármű esetén kell kitölteni. Az „üzemanyag fogyasztási normája” rovatban a gépjármű
jellemzőinek alapulvételével az igazolás nélkül elszámolható üzemanyag-fogyasztási norma jogszabályban rögzített
mértékét kell feltüntetni. Az üresen maradó rovatokat egy vízszintes vonallal kell áthúzni.
7. A „B” jelű táblázatban az igénybe vehető szállásra vonatkozó adatokat (a szállás típusa lehet például laktanya,
HM vagyonkezelésű szálló, panzió, kereskedelmi szálláshely) a kiküldetés elrendeléséről szóló munkáltatói döntésben
foglaltaknak megfelelően kell kitölteni azzal, hogy nem honvédségi szálláshely esetén a napi szállásköltség felső
határa is rögzítendő. Az üresen maradó rovatokat egy vízszintes vonallal kell áthúzni.
8. A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az általa kijelölt személy aláírását körbélyegző lenyomatával kell hitelesíteni.
9. A kiküldetési rendelvény „C–H” jelű táblázatai a kiküldetési költségek elszámolására vonatkozó adatokat tartalmazzák.
Ezen belül a „C” jelű táblázatban az indulási és az érkezési helyet, közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén
a település nevének bejegyzésével, saját vagy szolgálati gépjármű használata esetén a pontos helymegjelöléssel
(utca, házszám) kell teljesíteni. A „C” jelű táblázatban a szolgálati kiküldetés kezdő és befejező időpontját a napidíj
összegének megállapításához alapul vehető idő szerint kell bejegyezni. A „NAPIDÍJ összesen” rovatba a szolgálati
kiküldetés időtartamára megállapított bruttó összeget kell bejegyezni, míg a „NAPIDÍJ kifizetendő összege” rovatba
honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott esetén az esetleges térítésmentes élelmezési ellátás miatti csökkentéssel
megállapított bruttó összeg kerül.
10. A „D” jelű táblázat sorait egy vízszintes vonallal át kell húzni, ha a kiküldetésre szolgálati gépjármű igénybevételével
kerül sor. Közösségi közlekedési eszközzel végrehajtott utazás esetén a „D” jelű táblázat „közösségi közlekedés díja”
rovatát kell kitölteni. Saját gépjárművel végrehajtott kiküldetés esetén a „közösségi közlekedés díja” rovat kivételével
szükségszerűen kell kitölteni a „D” jelű táblázatot azzal, hogy az „általános személygépkocsi normaköltség” rovatban
a személyi jövedelemadó-szabályok szerint a megtett távolságra elszámolható összeget kell feltüntetni. Folyamatos
kiküldetési rendelvény esetén a „C” és „D” jelű táblázatok vízszintes sorainak számát kell növelni vagy mellékletben
részletezni.
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11. Az „E” jelű táblázat a szolgálati kiküldetés során felmerülő kiadások összesítésére szolgál. A „Bruttó napidíj” rovatban
a „C” jelű táblázat „napidíj kifizetendő összege” rovatában feltüntetett összeget, az „Utazási költség” rovatban a „D” jelű
táblázat „összesen” rovatában feltüntetett összeget kell szerepeltetni. Az „Egyéb költség” rovatba a „C–D” jelű
táblázatokban nem nevesített, de elszámolható költségek kerülnek (például helyi utazási költség, parkolási költség,
autópályadíj). Szállásköltség kizárólag – az igénybevétel napjait is tartalmazó – számla vagy egyszerűsített számla
alapján számolható el. Több számla vagy egyszerűsített számla esetén külön számlaösszesítőt kell készíteni.
12. Előleg felvétele esetén a kiküldetési rendelvény 1. számú példányának „E” jelű táblázata „Felvett előleg (Ny)”
elnevezésű sorában a nyugtanyilvántartás folyószámát és a felvett előleg összegét kell feljegyezni. Az „Összesen (±)”
sorba az előleg és a járandóság előjel helyes egyenlegét (a honvédelmi szervezet kiküldött felé fennálló tartozása
esetén + jelet, követelése esetén – jelet) kell beírni. A kiküldetési költségek kifizetési módjának meghatározása
céljából a „Házipénztárból kifizetendő összeg” és a „KGIR HRMS-en utalandó bruttó összeg összesen” rovatokat
a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szervének ügyintézője tölti ki.
13. A „G” jelű „NYUGTA (nyilatkozat)” elnevezésű blokk a következő funkciókat tölti be:
a)
ha a kiküldetési költségtérítés végösszege meghaladja a felvett előleg összegét, a kiküldött részére még járó
összeg felvételének elismerése,
b)
visszafizetési kötelezettség esetén a bevételi pénztárbizonylathoz szolgáltat adatot,
c)
a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban álló kiküldött nyilatkozata arról, hogy térítésmentes
élelmezési ellátásban részesült-e, továbbá, hogy a szállodaköltség részét képező reggelit igénybe vett-e.
14. A „H” jelű elismervényt a kiküldetési rendelvény 2. számú példányán a pénzügyi és számviteli szerv erre feljogosított
ügyintézője írja alá. Ha az átvevő nem jogosult az ellenjegyzésre, a 2. számú példányon az ellenjegyzésre utaló
szöveget át kell húzni. Az 1. számú példányon ez a blokk az ellenjegyzésre szolgál, ezért azon az átvételre utaló
szövegrészt kell áthúzni.
15. A rontott vagy fel nem használt kiküldetési rendelvény-nyomtatvány lapokat vissza kell helyezni a tömbbe. A betelt
tömböket – tőszelvényeket – a tömb utolsó lapjával együtt kell elhelyezni a pénztárbizonylatok között.”

351

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

3. melléklet a 10/2019. (II. 7.) HM utasításhoz
„5. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz
.....................................................................................
a honvédelmi szervezet megnevezése
...................................................................................
(pénzügyi és számviteli szerv vezetője)
Tárgy: Igénybejelentés
................................................. Úr/Asszony jelentem! / Tisztelt ................................................. Úr/Asszony!
Alulírott .......................................................................................... (név) ................................................................................. (rendfokozat,
állományviszony/jogviszony típusa) az alábbiakban kérem, hogy az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló HM rendelet alapján a felsorolt, velem közös háztartásban élő gyermek(ek) után részemre
tanévindítási hozzájárulást és/vagy részemre nevelési támogatást megállapítani szíveskedjen.
FF	Kijelentem, hogy a tanévindítási hozzájárulás folyósításhoz való jogosultságom feltételei fennállnak.*
FF	Kijelentem, hogy a nevelési támogatás folyósításhoz való jogosultságom feltételei fennállnak.*
FF	
Kijelentem, hogy gyermeke(i)m után házastársam, élettársam honvédelmi szervezettől nem igényelt
tanévindítási hozzájárulást.*
FF	Kijelentem, hogy gyermeke(i)m után házastársam, élettársam honvédelmi szervezettől nem igényelt nevelési
támogatást.*
A gyermek
neve:
anyja neve:
szül. helye, ideje:
lakcíme:
adóazonosító jele:
tb. azonosító jele:
Oktatási intézmény neve:
Az igény jogcíme:**

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

............................................................., 20.... év ....................... hó ....... nap

		
		

.........................................................
igénylő aláírása

* A megfelelő négyzet(ek)be tegyen x-et!
** Jogcímként az igényelt juttatási formát („tanévindítási hozzájárulás”, „nevelési támogatás” vagy „tanévindítási hozzájárulás” és „nevelési támogatás”)
kell megjelölni.”
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4. melléklet a 10/2019. (II. 7.) HM utasításhoz
„8. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz

Az egyes engedélyező elöljárói jogkörök gyakorlásának rendje
A

B

C

1.

Engedélyező elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyező elöljáró

2.

1. Külszolgálati ellátmány, családi
átalány-költségtérítés, lakhatási
átalány-költségtérítés, vegyes
átalány-költségtérítés és kiegészítő
átalány-költségtérítés megállapítása
[R3. 7–9. §, 21. § (1) bekezdés
b) és c) pont, 43. § (3)–(7) bekezdés]

1.1. az MH Katonai Képviselő Hivatala a Honvédség központi személyügyi
(a továbbiakban: MH KKH), az MH
szervének vezetője
Nemzeti Katonai Képviselet
(a továbbiakban: MH NKK),
az MH Nemzeti Összekötő Képviselet
(a továbbiakban: MH NÖK),
a Magyarország Állandó NATO
Képviselet (a továbbiakban: MÁNK
VPR), a Magyarország Állandó EBESZ
Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK),
valamint az R3. 2. § (2) bekezdés a)
pont aa)–ac) és ae) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya

3.

1.2. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

4.

1.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

5.

2. Első ki- és végleges hazautazási
költségek megtérítésének
engedélyezése
[R3. 14. § (1) bekezdés a) pont]

az R3. II. és III. Fejezetének hatálya alá
tartozó személyi kör

az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője

6.

3. Szolgálati érdekű hazarendeléssel
összefüggő utazási költségek
megtérítésének engedélyezése,
valamint az utazás időtartamának
és útvonalának meghatározása
az R3. 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti utazás esetén
[R3. 14. § (1) bekezdés c) pont és
(4) bekezdés c) pont]

3.1. az MH KKH, az MH NKK és
az MH NÖK vezetője

az MH PK helyettese

3.2. a MÁEK KK vezetője

a HM védelempolitikáért felelős
helyettes államtitkára
(a továbbiakban: HM VPHÁT)

7.

8.

9.

3.3. az MH KKH, az MH NKK,
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR és a MÁEK KK a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
beosztott katona állománya
3.4. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH KKH vezetője

10.

3.5. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH NKK vezetője

11.

3.6. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ac) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH NÖK vezetője

12.

3.7. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

13.

3.8. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
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A

B

C

1.

Engedélyező elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyező elöljáró

14.

4. Az R3. 14. § (1) bekezdés b) és
d)–g) pontja szerinti utazási költségek
megtérítésének engedélyezése,
valamint az utazás időtartamának és
útvonalának meghatározása
az R3. 14. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti utazás esetén
[R3. 14. § (4) bekezdés c) pont]

4.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK,
valamint az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont aa)–ac) és ae) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője

4.2. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

4.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

17.

5. Szállítási költségek megtérítésének
engedélyezése [R3. 17. és 18. §]

az R3. II. és III. Fejezetének hatálya alá
tartozó személyi kör

az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője

18.

6. Lakhatással összefüggő költségek
megtérítésének engedélyezése
a lakhatási átalány-költségtérítés
és a vegyes átalány-költségtérítés
kivételével [R3. 19–26. §]

az R3. II. Fejezet hatálya alá tartozó
személyi kör

az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője

19.

7. Műveleti terület feletti légtérben
végrehajtott feladatért járó juttatás
megállapítása [R3. 27. §]

7.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK,
valamint az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont aa)–ac) és ae) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője

20.

7.2. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

21.

7.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

8.1. az MH KKH, az MH NKK és
az MH NÖK vezetője

az MH PK helyettese

8.2. a MÁEK KK vezetője

a HM VPHÁT

15.
16.

22.
23.

8. Kiküldetési költségek
megtérítésének engedélyezése
[R3. 28. §]

24.

8.3. az MH KKH, az MH NKK,
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR és a MÁEK KK a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
beosztott katona állománya

25.

8.4. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

26.

8.5. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH KKH vezetője

27.

8.6. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH NKK vezetője

28.

8.7. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ac) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH NÖK vezetője

29.

8.8. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

30.

8.9. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
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A

B

C

Engedélyező elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyező elöljáró

31.

9. Béketámogató műveletben történő az R3. II. Fejezetének hatálya alá
részvételért járó juttatások
tartozó személyi kör
megállapítása [R3. 29. §]

az MH PK

32.

10. Az Ebtv. alapján megtéríthető
egészségügyi költségek
megelőlegezésének engedélyezése
[R3. 31. § (2) bekezdés]

az R3. II. Fejezetének hatálya alá
tartozó személyi kör

az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetője

33.

11. Védőoltások költségének
megtérítése [R3. 31. § (5) bekezdés]

11.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK,
valamint az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont aa)–ac) és ae) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője

34.

11.2. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

35.

11.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

36.

12. Vízumköltség, szolgálati üggyel
kapcsolatos postaköltség
megtérítésének engedélyezése
[R3. 33. § a) és b) pont]

az R3. II. Fejezetének hatálya alá
tartozó személyi kör

az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője

37.

13. Egészségügyi szűrővizsgálat
belföldi utazási költségei
[R3. 33. § c) pont]

13.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK,
valamint az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont aa)–ac) és ae) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője

38.

13.2. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

39.

13.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

40.

14. Ellátmányelőleg, utazási előleg,
az R3. II. Fejezetének hatálya alá
lakhatási átalány költségtérítés-előleg tartozó személyi kör
kifizetésének engedélyezése
[R3. 35–38. §]

az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetője

41.

15. Szolgálati gépjármű eseti
az R3. II. Fejezetének hatálya alá
magáncélú használatának és
tartozó személyi kör
a felmerülő költségek megtérítésének
engedélyezése
[R3. 39. § (1) bekezdés a) pont]

az MH PK
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1.

42.
43.
44.

45.

A

B

C

Engedélyező elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyező elöljáró

16. Saját tulajdonú gépkocsi és
szolgálati gépjármű szolgálati célú
igénybevételének és a felmerülő
költségek megtérítésének
engedélyezése, továbbá az
ellátmányelőleg felhasználásával
vásárolt gépkocsi használatának
elrendelése [R3. 39. § (1) bekezdés
a) és b) pont]

16.1. az MH KKH, az MH NKK és
az MH NÖK vezetője

az MH PK helyettese

16.2. a MÁEK KK vezetője

a HM VPHÁT

16.3. az MH KKH, az MH NKK,
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR és a MÁEK KK a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
beosztott katona állománya
16.4. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

16.5. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH KKH vezetője

47.

16.6. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH NKK vezetője

48.

16.7. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ac) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

az MH NÖK vezetője

49.

16.8. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

50.

16.9. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője

17.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK,
valamint az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont aa)–ac) és ae) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya

a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője

52.

17.2. egyéb honvédelmi szervezetek
katona állománya

a honvédelmi szervezet vezetője

53.

17.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány

az MH PK

46.

51.

17. Gépjárműbérléssel összefüggő
költségek megtérítésének
engedélyezése [R3. 39. § (5)
bekezdés]

”

356

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

5. melléklet a 10/2019. (II. 7.) HM utasításhoz
„10. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz

.....................................................................................
a honvédelmi szervezet megnevezése
...................................................................................
(honvédelmi szervezet vezetője)
Tárgy: Kérelem
................................................. Úr/Asszony jelentem! / Tisztelt ................................................. Úr/Asszony!
Alulírott .......................................................................................................... (név) ................................................................. (rendfokozat)
kérem, hogy az egyes költségtérítésekről szóló HM rendelet alapján részemre a ............................................... számú
nyelvvizsga-bizonyítvány szerinti nyelvvizsga díját a csatolt számla alapján kifizetni szíveskedjen.
Nyilatkozom, hogy az e kérelem tárgyát képező nyelvvizsga díjához állami támogatást nem vettem igénybe.
A kérelemhez csatolt okmányok, igazolások:*

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

............................................................., 20.... év ....................... hó ....... nap

		
		

....................................................................................
igénylő aláírása (tel:
)

* A kérelemhez csatolni kell – eredetiben vagy a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített másolatban – a nyelvvizsga-bizonyítvány
másolatát és a nyelvvizsga díjáról a jogosult nevére szóló számlát.”
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A honvédelmi miniszter 11/2019. (II. 7.) HM utasítása
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások
biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának
egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya)
„a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség Parancsnokságára (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek), és”
(terjed ki.)
2. §		
Az Utasítás 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nonprofit korlátolt felelősségű társaságok éves működéséről a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban:
HM VFF), az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tekintetében a Magyar Honvédség Parancsnokság Személyzeti
Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF), a Honvédelmi Sportszövetség és a Hadigondozottak Közalapítványa
tekintetében pedig a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály (a továbbiakban: HM KTKF) szöveges értékelést
készít, melyet a zárszámadáshoz kapcsolódóan meghatározásra kerülő időpontig a HM VGH részére küld meg.”
3. §		
Az Utasítás 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Ávr. 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
pályázati támogatása (8/2/3/6), a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása (8/2/3/19),
az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása (8/2/4/1), a Civil szervezetek
hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása (8/2/4/3), a Nonprofit korlátolt
felelősségű társaságok támogatása (8/2/5), a Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása (8/2/6/1),
a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (8/2/39/1) az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása (8/2/39/2), valamint a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvény végrehajtó közalapítványhoz
(8/2/39/3) előirányzatok terhére folyósított, költségvetési kiadásként, valamint ráfordításként elszámolt támogatásokat
érintő, támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések főkönyvi kivezetése érdekében
az 1. mellékletben kijelölt gazdálkodó szervezet a beszámoló elfogadását követően annak tényéről haladéktalanul
értesíti a HM VGH-t.”
4. §		
Az Utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 11/2019. (II. 7.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 14/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
az előirányzatokkal történő gazdálkodásra kijelölt honvédelmi szervezetekről
A

B

C

D

Al-

Jogcím-

Jog-

cím

csoport

cím

1.

Cím

2.

8

2

1

3.

8

2

3

4.

8

2

5.

8

6.

E

F

Előirányzat megnevezése

Gazdálkodó szervezet

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő
készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai
(NRF, Battle Group, DCM és NFIU)

HM VGH

6

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil
szervezetek pályázati támogatása

HM KTKF

3

19

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil
szervezetek és érdekképviseleti szervek
támogatása

HM KTKF

2

4

1

I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújításának pályázati támogatása

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
(a továbbiakban: HM HIM)

8

2

4

3

Civil szervezetek hadisírgondozással,
hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének
támogatása

HM HIM

7.

8

2

5

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
támogatása

HM VFF

8.

8

2

6

Honvédelmi Sportszövetség működésének
támogatása

HM KTKF

1

9.

8

2

15

Nemzetközi kártérítés

HM Jogi Főosztály

10.

8

2

25

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához

HM VGH

11.

8

2

39

1

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

HM KTKF

12.

8

2

39

2

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása

MHP SZCSF

13.

8

2

39

3

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt
végrehajtó közalapítványhoz

HM KTKF

14.

8

2

40

1

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

HM VGH

15.

8

2

40

2

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös
finanszírozású védelmi alapjaihoz

HM VGH

16.

8

2

43

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó
kiadások

HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási
Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF)

17.

8

2

44

A gazdasági társaságok által ellátott feladatok
támogatása

HM VFF

18.

8

2

45

Légierő fejlesztés

HM GTSZF
”
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A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2019. (II. 7.) BM KÁT utasítása
a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 75. § (5) bekezdése alapján kiadom a következő utasítást:

1. A Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás
a)
205. pontjában a „továbbiakban együtt:” szövegrész helyébe a „továbbiakban:” szöveg,
b)
212. pontjában a „tárgyév február 15-ig” szövegrész helyébe az „a munkáltató erre irányuló felhívását követő
15 napon belül” szöveg,
c)
214. pontjában a „c) pont cb) alpontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában” szöveg,
d)
235. pont a) alpontjában a „c) pont ca) alpontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg,
e)
235. pont b) alpontjában a „c) pont cb) alpontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában” szöveg,
f)
235. pont c) alpontjában a „c) pont cc) alpontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg
lép.
2. Hatályát veszti a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás
a)
188. pontjában az „A beiskolázási segély igénylését nem zárja ki a cafetéria keretében igényelt iskolakezdési
támogatás.” szövegrész,
b)
204. pont b) alpontja,
c)
205. pontjában a „ , vagy – a jogosult választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell
adni” szövegrész,
d)
207. pontjában az „a 2017. évben” szövegrész,
e)
216. pontjában az „ , évente egyszer lehetőség van a Cafetéria Nyilatkozat módosítására” szövegrész,
f)
236. és 237. pontja,
g)
238. pontjában a „társkártyák és a pótkártyák kivételével a kártyák megrendelését és a” szövegrész,
h)
42. alcíme, valamint
i)
11. melléklete.
3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Dr. Felkai László s. k.,

		

közigazgatási államtitkár
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A legfőbb ügyész 4/2019. (II. 7.) LÜ utasítása
a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség, a járási és a járási szintű ügyészség,
valamint az Országos Kriminológiai Intézet könyvtári dokumentumainak kezeléséről

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Ügyészségi Alkalmazottak
Országos Tanácsa véleményének figyelembevételével – a következő utasítást adom ki:

1. §

(1) A fellebbviteli főügyész, a főügyész és az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) igazgatója
gondoskodik
a)
a vezetése és az irányítása alatt álló ügyészségi szervezeti egységeknek, valamint az alárendelt ügyészi
szerveknek, illetve ügyészségi alkalmazottaknak a munkavégzéshez szükséges könyvtári dokumentumokkal
való ellátásáról és
b)
a könyvtári dokumentumoknak a nem nyilvános könyvtárakra, továbbá a gazdálkodásra vonatkozó
jogszabályoknak, az ügyészségi normatív szabályoknak, valamint a könyvtárosi szakmai tevékenység
szabályainak megfelelő kezeléséről.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat ellátása céljából létrehozott nem nyilvános ügyészségi könyvtárak
gyűjtőkörébe tartoznak az ügyészségi feladatok ellátásához szükséges, különösen az állam- és jogtudománnyal,
valamint a kapcsolódó társtudományokkal foglalkozó könyvtári dokumentumok, hagyományos, illetve elektronikus
formában.

2. §

(1) A fellebbviteli főügyész, a főügyész, az OKRI igazgatója gondoskodik arról, hogy a könyvtári dokumentumok
elhelyezése, kezelése, megőrzése, a könyvtári szolgáltatások nyújtása a feladat teljesítésére alkalmas,
a vagyonbiztonsági szempontokat is kielégítő helyiségben, illetve módon történjen.
(2) A könyvtári dokumentumok kezeléséhez a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség és az OKRI részére a szükséges
könyvtári informatikai eszközöket és programokat a Legfőbb Ügyészség biztosítja.

3. §

(1) A könyvtári dokumentumok kezelését a Fővárosi Főügyészség Könyvtárában – az alárendelt ügyészi szervekre is
kiterjedően –, valamint az OKRI könyvtárában könyvtárosi szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező
ügyészségi alkalmazott végzi.
(2) A fellebbviteli főügyészségen, a főügyészségen – az alárendelt ügyészi szervekre is kiterjedően – a könyvtári
dokumentumokat lehetőség szerint könyvtárosi szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező ügyészségi
alkalmazott kezeli.
(3) Amennyiben a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség ügyrendje vagy az OKRI szervezeti és működési szabályzata
másként nem rendelkezik, úgy a könyvtári dokumentumok kezelője végzi el a könyvtári dokumentumok
beszerzésével kapcsolatos feladatokat, és gondoskodik a könyvtári dokumentumoknak az önálló szervezeti
egységekhez, az alárendelt ügyészi szervekhez, illetve az igénylő ügyészségi alkalmazotthoz való eljuttatásáról is,
valamint elektronikus könyvtári dokumentum beszerzése esetén megteszi a szükséges intézkedést a hozzáférés
biztosítása érdekében.
(4) A könyvtári dokumentumok kezelője a szolgálati út betartása nélkül veheti igénybe a Legfőbb Ügyészség Könyvtára
által biztosított könyvtáros szakmai konzultációs lehetőséget.

4. §

(1) A könyvtár működésének fenntartói felügyeletét a fellebbviteli főügyész, a főügyész, az OKRI igazgatója látja el.
Ez a kötelezettség a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség ügyrendjében magasabb vezető állású ügyészre, az OKRI
szervezeti és működési szabályzatában magasabb vezető állású tisztviselőre átruházható.
(2) A könyvtár fenntartói felügyeletét az (1) bekezdés szerint ellátó ügyészségi alkalmazott
a)
legalább évente ellenőrzi a könyvtár működésének feltételeit, valamint a könyvtári dokumentumok
kezelőjének tevékenységét, és
b)
a könyvtári dokumentumok kezelőjének, valamint az alárendelt ügyészi szervek részére kiadott könyvtári
dokumentumok (kézikönyvtár) kezelőjének személyében bekövetkező változás esetén közreműködik
a könyvtári dokumentumok szabályszerű átadás-átvételi eljárásában.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzést végző ügyészségi alkalmazott átruházott hatáskörben jár el,
úgy ennek eredményéről a feladatot átruházó ügyészségi alkalmazottnak jelentést tesz.
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5. §

(1) A fellebbviteli főügyésznek, a főügyésznek, az OKRI igazgatójának könyvtári szolgáltatásként biztosítania kell
legalább a vezetése, illetve az irányítása alatt álló szervezetben szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak részére
a)
a könyvek kölcsönzését,
b)
az elektronikus formában rendelkezésre álló könyvtári dokumentumokhoz való hozzáférést,
c)
az ügyészségi belső informatikai hálózat útján az új könyvtári dokumentumok beszerzéséről való tájékoztatást.
(2) Az egy példányban előfizetett időszaki kiadványokhoz, továbbá a több példányban járó időszaki kiadványokból
egy-egy példányhoz az ügyészségi alkalmazottak részére való hozzáférés lehetőségét a könyvtári dokumentumok
kezelője útján biztosítani kell. Ezeket a példányokat a könyvtár helyiségében kell elhelyezni. Könyvtári helyiség
hiányában a fellebbviteli főügyész, a főügyész rendelkezik az elhelyezés és a hozzáférés biztosításának módjáról.
(3) Amennyiben a könyvtár elhelyezésének körülményei lehetővé teszik, a könyvtári dokumentumok kezelőjének
a jelenlétében biztosítható a helyben olvasás az ügyészségi alkalmazottakon kívül
a)
az ügyészségen gyakorlatot töltő egyetemi hallgatók,
b)
a nyugalmazott ügyészségi alkalmazottak,
c)
a bírák és igazságügyi alkalmazottak
részére is.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben nem említettek a könyvtárat a könyvtár fenntartói felügyeletét ellátó ügyészségi
alkalmazott írásbeli engedélyével használhatják.

6. §

(1) A könyvtárból könyvtári dokumentumot csak a könyvtári dokumentumok kezelője adhat ki.
(2) A könyvtári szolgáltatást igénybe vevő ügyészségi alkalmazott az első könyvtárhasználat előtt írásban nyilatkozik
nevének, beosztásának és szolgálati helyének feltüntetésével arról, hogy vállalja a könyvtár használati rendjének
– ügyészségi alkalmazott esetében ideértve a kölcsönzés szabályainak – a betartását.
(3) Az 5. § (3) bekezdésében említett könyvtári szolgáltatást igénybe vevő jogosult az első könyvtárhasználatot
megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy
a)
vállalja a könyvtár használati rendjének betartását,
b)
hozzájárul a személyes adatai közül a nevének, a lakóhelye és a tartózkodási helye címének kezeléséhez és
c)
a kezelt adatok tekintetében beálló változásról az annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül
a könyvtári dokumentumok kezelőjét írásban tájékoztatja.
(4) A (2) vagy a (3) bekezdésben említett nyilatkozat hiányában könyvtári szolgáltatás nem vehető igénybe.

7. §

(1) Könyvtári dokumentum a kölcsönvevő által aláírt elismervény ellenében kölcsönözhető.
(2) A kölcsönzési határidő egy hónap, amely a kölcsönvevő kérésére – legfeljebb kétszer – meghosszabbítható.
(3) Amennyiben a könyvtári dokumentum gyakori vagy rendszeresen visszatérő munkaköri feladat ellátásához
szükséges, úgy állandó használatra is kölcsönözhető. Az állandó használatra kölcsönzés tényét a könyvtári
dokumentumok kezelője az átvételi elismervényen feltünteti.
(4) A könyvtári állományba tartozó könyvtári dokumentumok közül az egy példányban rendelkezésre álló kézikönyvek,
szótárak, lexikonok, időszaki kiadványok csak a könyvtári helyiségben olvashatók. A fellebbviteli főügyész, a főügyész
az ügyrendben, az OKRI igazgatója a szervezeti és működési szabályzatban ettől eltérően is rendelkezhet, azonban
az említett könyvtári dokumentumok az ügyészség épületéből nem vihetők ki.
(5) A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005.
(VII. 18.) NKÖM rendelet 1. § (5) bekezdése szerinti döntés előkészítése során a Legfőbb Ügyészség Könyvtára írásbeli
véleményének beszerzése nem mellőzhető.
(6) A muzeális könyvtári dokumentumokról jegyzéket kell készíteni, és azt a Legfőbb Ügyészség Könyvtárának meg kell
küldeni. A jegyzék tartalmának változásáról a Legfőbb Ügyészség Könyvtárát a változás bekövetkezését követő
öt munkanapon belül kell tájékoztatni.

8. §

(1) A kölcsönzött könyvtári dokumentumot a könyvtárnak vissza kell adni, elektronikus könyvtári dokumentum esetén
a hozzáférést meg kell szüntetni
a)
a kölcsönzési határidő lejáratakor,
b)
a kölcsönvevő ügyészségi szolgálati viszonyának megszűnésekor,
c)
a kölcsönvevőnek a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség illetékességi területén kívüli, valamint az OKRI-ból
való harminc napot meghaladó kirendelésének kezdete előtt,
d)
a kölcsönvevőnek az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba való beosztása megkezdése
előtt,
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e)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
9. §

a kölcsönvevő nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió keretében külföldön való munkavégzése
megkezdése előtt,
f)
a könyvtár használatából való kizáráskor vagy
g)
harminc napot meghaladó, a kölcsönvevőt illetményre vagy átlagilletményre nem jogosító távollétnél,
– lehetőség szerint – a távollét kezdete előtt.
Ha a kölcsönzött könyvtári dokumentumra a munkájával kapcsolatban más ügyészségi alkalmazottnak sürgősen
szüksége van, akkor a kölcsönvevőnek az egy munkanapi időtartamra való betekintés lehetőségét haladéktalanul
biztosítania kell. Amennyiben a betekintésre rendelkezésre álló idő a feladat elvégzésére nem elégséges, úgy
a könyvtári dokumentum kezelőjének felszólítására a könyvtári dokumentumot vissza kell szolgáltatni, elektronikus
könyvtári dokumentum esetén pedig a hozzáférési jogosultságot kell – az érintettek tájékoztatásával – megfelelően
módosítani.
Ha a betekintés bármely okból nem biztosítható, akkor a könyvtári dokumentum kezelője haladéktalanul tájékozódik
arról, hogy a keresett könyvtári dokumentum melyik közeli könyvtárban lelhető fel, és erről az ügyészségi
alkalmazottat tájékoztatja.
Amennyiben a betekintést a kölcsönvevő hiúsítja meg, a könyvtári dokumentumok kezelője a szolgálati út betartása
nélkül a kölcsönvevő közvetlen szolgálati felettesének intézkedését kéri; ennek eredménytelensége esetén pedig
a szolgálati út betartásával a fellebbviteli főügyészségen a fellebbviteli főügyésznek, a főügyészségen a főügyésznek,
az OKRI-ban az igazgatónak írásban jelentést tesz.
A 7. § (3) bekezdésében foglalt esetben az állandó használat feltételének fennállásáról és a könyvtári dokumentum
meglétéről a könyvtári dokumentumok kezelője a kölcsönvevőt évente írásban – lehetőség szerint elektronikus
levélben – nyilatkoztatja.
A kölcsönzött könyvtári dokumentum visszavételéről a könyvtár a kölcsönvevő kérésére írásbeli elismervényt ad.

(1) A főügyészségi könyvtárból az alárendelt ügyészi szerv részére kézikönyvtár jelleggel való kezelésre kiadhatók nem
védett könyvtári dokumentumok.
(2) A főügyészségi könyvtárból az alárendelt ügyészi szerv részére kiadott könyvtári dokumentumok – szükség szerinti –
kezelését az alárendelt ügyészi szerv vezetőjének javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt ügyészségi
alkalmazott végzi. Feladatait a munkaköri leírásában meg kell határozni. A kijelölésről a főügyészségi könyvtári
dokumentumokat kezelő ügyészségi alkalmazottat tájékoztatni kell.
(3) A kézikönyvtárban elhelyezett könyvtári dokumentum nem kölcsönözhető, és az ügyészség épületéből nem
vihető ki.
(4) A kézikönyvtár kezelésére kijelölt alkalmazott évente november 30-ig írásban tájékoztatja a főügyészségi könyvtári
dokumentumokat kezelő ügyészségi alkalmazottat a kézikönyvtárban elhelyezett könyvek meglétére vonatkozóan.
(5) A kézikönyvtárat kezelő ügyészségi alkalmazott személyének változása esetén a főügyészségi könyvtári
dokumentumokat kezelő ügyészségi alkalmazott a főügyészségi könyvtár fenntartói felügyeletét ellátó ügyészségi
alkalmazottal – vagy amennyiben a fenntartói felügyeletet a fellebbviteli főügyész, a főügyész, az OKRI igazgatója
személyesen látja el, úgy az általa e feladatra írásban kijelölt ügyészségi alkalmazottal – a kézikönyvtárat soron kívül
teljeskörűen leltározza, és elvégzi a selejtezést. A leltározásra és selejtezésre kijelölő okirat a leltározási, illetve
a selejtezési jegyzőkönyv melléklete. A kézikönyvtár új kezelője csak ennek megtörténte után veheti át
a kézikönyvtár kezelését.

10. §		
A kölcsönzésre vonatkozó szabályokat és a könyvtár használatának rendjét megsértőket – a könyvtári
dokumentumok kezelőjének vagy a könyvtár fenntartói felügyeletét ellátó ügyészségi alkalmazottnak az írásbeli
javaslata alapján – a fellebbviteli főügyész, a főügyész, az OKRI igazgatója a könyvtár használatának lehetőségéből
határozott időre vagy véglegesen kizárhatja. Ügyészségi alkalmazott esetében a végleges kizárás nem alkalmazható.
A döntést az érintettel írásban kell közölni.
11. §

(1) A kölcsönvevő, illetve a könyvtárat használó személy (a továbbiakban együtt: könyvtárhasználó) a könyvtári
dokumentum megrongálódása vagy hiánya esetén a kárt akkor köteles megtéríteni, ha a könyvtári dokumentum
a)
jogtudományi, jogtörténeti kutatások szempontjából jelentős értékű, és ezért a könyvtári állományban való
végleges megtartása indokolt, vagy
b)
tartalmi avulás miatt tervszerű állományapasztás során még nem lenne selejtezhető.
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(2) A kártérítés szükségességének kérdésében a fellebbviteli főügyész, a főügyész, az OKRI igazgatója a könyvtári
dokumentumok kezelője – a kár összegét is tartalmazó – véleményének figyelembevételével dönt. Ha a kárt meg kell
téríteni, a fellebbviteli főügyész, a főügyész, az OKRI igazgatója erről a könyvtárhasználó felhívása érdekében
a gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjét értesíti.
(3) Ha a könyvtárhasználó a kárt önként vagy a gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység kétszeri felhívására
nem téríti meg, akkor a gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység ügyészségi alkalmazott esetében a fegyelmi
jogkör gyakorlójánál, más személy esetében a Legfőbb Ügyészség Jogi Képviseleti Önálló Osztálya vezetőjénél
kezdeményezi a kártérítési eljárás lefolytatását.
(4) Ha a könyvtárhasználó ügyészségi alkalmazott, és felelőssége a hiányért, illetve a megrongálódásért vizsgálat nélkül
egyértelműen nem zárható ki, akkor a fegyelmi jogkör gyakorlója ellene kártérítési eljárást folytat le. Amennyiben
a felelősség kizárása vizsgálat nélkül is megállapítható, úgy ennek tényét, illetve az ezzel kapcsolatos körülményeket
a fegyelmi jogkör gyakorlója írásban közli a gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységgel.
(5) Ha a könyvtárhasználó nem ügyészségi alkalmazott, akkor a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy a kárigény bíróság előtt érvényesíthető.
12. §

(1) A könyvtári állományt leltárkönyvben kell nyilvántartani.
(2) A könyvállomány feltárása számítógéppel történik.

13. §		
A könyvtár használatának – az utasításban nem szabályozott – rendjét (különösen a könyvtári dokumentumok
kezelőjének a kölcsönzésre, a helyben olvasásra vagy más könyvtári szolgáltatásra való rendelkezésre állásának idejét,
a helyben olvasás, az időszaki kiadványok kezelésének szabályait, a nem kölcsönözhető könyvtári dokumentumokról
való másolatkészítés szabályait, a kézikönyvtárban elhelyezendő könyvtári dokumentumok körét) a fellebbviteli
főügyész, a főügyész – az alárendelt ügyészi szervre is kiterjedően –, valamint az OKRI igazgatója határozza meg.
14. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő második hónap első napján lép hatályba.
15. §

(1) A muzeális könyvtári dokumentumokról a 7. § (6) bekezdése szerint első alkalommal készített jegyzéket az utasítás
hatálybalépését követő 30 napon belül kell a Legfőbb Ügyészség Könyvtárának megküldeni.
(2) A 8. § (5) bekezdésében említett nyilatkozat bekérésének határideje az első alkalommal az utasítás hatálybalépését
követő tizenötödik nap.
(3) A 11. §-t az utasítás hatálybalépésekor folyamatban lévő kártérítési ügyekben is alkalmazni kell.

		

Dr. Polt Péter

		

legfőbb ügyész helyett

		

Dr. Belovics Ervin s. k.,

		

legfőbb ügyész helyettes
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2019. (II. 7.) OBH utasítása
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2019. évi rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

1. §		
Az utasítás hatálya
a)
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény VI. Bíróságok fejezetében az eredeti és az évközi
módosított előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b)
a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvények VI. Bíróságok fejezetében
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára,
c)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
a VI. Bíróságok fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
2. §		
A VI. Bíróságok fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályait a melléklet tartalmazza.
3. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi rendjéről szóló
1/2018. (III. 5.) OBH utasítás.

		

Dr. Handó Tünde s. k.,

		

az OBH elnöke

VI. Bíróságok 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai unós forrásból

1

Áht.

Cím-

Alcím-

azonosító

név

név

Jogcím-

Jog-

csop.

cím-

név

név

VisszaElőirányzat célja

Kifizetésben részesülők

Támogatás biztosításának

Támogatási

Rendelkezésre bocsátás

fizetés

köre

módja

előleg

módja

határideje

finanszírozott
Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

szerv

szerv

költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2

Fejezeti kezelésű
előirányzatok

3

Beruházás

4

227250

Igazságszolgáltatás
beruházásai

Fejezeten belüli
beruházások,
felújítások, valamint
a kapcsolódó egyéb
kiadások fedezetéül
szolgál.

Kúria, Ítélőtáblák,
Törvényszékek,
OBH

kérelem alapján
meghozott egyedi
döntéssel

előirányzat
átcsoportosítás
alapján vagy
közvetlen kifizetéssel
egy összegben vagy
részletekben

5

347951

Igazságszolgáltatás
működtetése

Az előirányzat:
a) a központi
kezelésbe vont üres
álláshelyekhez
kapcsolódó törvény
szerinti illetmények,
járulékok,
juttatások;
b) előre nem látható
fejezeten belüli
személyi, dologi és
egyéb kiadások
c) fejezeten kívüli
nyújtott támogatás
fedezetéül szolgál.

Kúria, Ítélőtáblák,
Törvényszékek,
OBH, Fejezeten
kívüli szervezet

kérelem alapján
meghozott egyedi
döntéssel,
támogatási
szerződés alapján

előirányzat
átcsoportosítás
alapján vagy
közvetlen kifizetéssel
egy összegben vagy
részletekben
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Melléklet a 4/2019. (II. 7.) OBH utasításához
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Személyügyi közlemények

A Magyar Nemzeti Bank közleménye díj adományozásáról
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
22. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.
(XII. 10.) MNB rendelet alapján 2019. február 3. napján
1. a közgazdaság és a pénzügyek területén végzett nemzetközileg is kiemelkedő tevékenységének elismeréseként
Yves Mersch, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja és a luxemburgi jegybank korábbi elnöke részére
Lámfalussy Sándor Díjat,
2. kimagasló színvonalú, előremutató szakmai és tudományos munkájának elismeréséért
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára részére
Popovics Sándor Díjat
adományozott.

A Belügyminisztérium 2018. november havi személyügyi hírei
Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt
közös megegyezéssel
Balajti Attila kormánytisztviselőnek,
Ertvein Brigitta kormánytisztviselőnek,
Kozsdiné Mészáros Emese Krisztina kormánytisztviselőnek,
Montskó Tímea Viktória kormánytisztviselőnek,
Somodi Péter kormánytisztviselőnek,
Szabó Dóra kormánytisztviselőnek,
Virgáné Budai Bernadett kormánytisztviselőnek;
felmentéssel
dr. Dános Valér kormánytisztviselőnek;
áthelyezéssel
Antali Gábor kormánytisztviselőnek,
Csáki Zsuzsanna kormánytisztviselőnek,
Ferencz Zsuzsanna kormánytisztviselőnek,
Kovács Magdolna kormánytisztviselőnek,
dr. Pékó Ildikó kormánytisztviselőnek,
dr. Tóth Krisztina kormánytisztviselőnek.
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A Belügyminisztérium 2018. december havi személyügyi hírei

Kinevezés
A közigazgatási államtitkár
Erős Dávidot a Belügyminisztériumban,
Pajlócz Gergelyt a Belügyminisztériumban
kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.

Címadományozás
A közigazgatási államtitkár
Oláhné Dér Melinda kormánytisztviselőnek szakmai főtanácsadói címet
adományozott.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt
próbaidő alatt
Venczel Ljudmilla kormánytisztviselőnek;
határozott idő lejártával
Balogh Orsolya kormánytisztviselőnek,
Sarlósné Bundi Emese kormánytisztviselőnek;
közös megegyezéssel
Bancsics Ferenc kormánytisztviselőnek,
Szaniszló Zoltánné kormánytisztviselőnek,
Torner István kormánytisztviselőnek,
Varga Krisztina Katalin kormánytisztviselőnek;
felmentéssel
dr. Micskó Erzsébet kormánytisztviselőnek;
áthelyezéssel
Iliásics Balázs kormánytisztviselőnek,
dr. Kapitány Gabriella kormánytisztviselőnek,
Kertész-Szabó Zsuzsanna Erzsébet kormánytisztviselőnek,
Mező József kormánytisztviselőnek,
Tokaji Kata kormánytisztviselőnek.
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 20108. december havi személyügyi hírei

2018. december havi munkáltatói intézkedések
KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY LÉTESÍTÉS
NÉV

Ambrus-Bereczki Erika
Csobán Attiláné
Feketéné Kovács Zsuzsanna
Fukker Gabriella
Iliásics Balázs
Juhász Imre
dr. Kovács Csaba
Kovács Rózsa Tímea
Lányiné Fekecs Angéla
dr. Majzik Klára Alexandra
Mező József
Papp Katalin Lia
Sánta Andrea
Szabadkainé Erdélyi Mária Ágnes
Szabó Réka Klaudia
dr. Székely-Mácsai Anna
dr. Tóth Ágnes
dr. Zakar Ágnes Bernadette

SZAKMAI CÍM ADOMÁNYOZÁS
NÉV

CÍM MEGNEVEZÉSE

Iliásics Balázs

szakmai tanácsadó

Kovács Rózsa Tímea

szakmai főtanácsadó

Lányiné Fekecs Angéla

közigazgatási tanácsadó

dr. Majzik Klára Alexandra

közigazgatási tanácsadó

dr. Zakar Ágnes Bernadette

közigazgatási főtanácsadó

VEZETŐI MUNKAKÖRBE TÖRTÉNŐ KINEVEZÉS/KINEVEZÉS MÓDOSÍTÁS
NÉV

ÚJ VEZETŐI MUNKAKÖR

Fodorné dr. Bitter Barbara

főosztályvezető-helyettes

Fucskó Bernadett

osztályvezető

Fukker Gabriella

főosztályvezető-helyettes

Hajdú István

főosztályvezető-helyettes

Patyi Balázs Tibor

főosztályvezető

Seres Ádám

osztályvezető

Szabadkainé Erdélyi Mária Ágnes

általános főosztályvezető-helyettes
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VEZETŐI MUNKAKÖR MEGSZŰNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE
NÉV

KORÁBBI VEZETŐI MUNKAKÖR

Bérci Mariann

osztályvezető

Borsyné Zoltán Erzsébet

főosztályvezető

dr. Cseh Gábor

főosztályvezető-helyettes

dr. Eremiás Roxána

osztályvezető

Fazekas Péter

osztályvezető

Fekete Sándor Kálmánné

osztályvezető

Fodorné dr. Bitter Barbara

osztályvezető

Kenesei Gábor Endre

osztályvezető

Kovács István

osztályvezető

dr. Németh Nóra

főosztályvezető

Patyi Balázs Tibor

főosztályvezető-helyettes

dr. Seregélyné Frecskó Barbara

főosztályvezető-helyettes

dr. Sitányi László

főosztályvezető

Szabó Péter

főosztályvezető

Szarvady Mónika Anna

főosztályvezető-helyettes

Szilágyi Zoltán

főosztályvezető-helyettes

Törőcsik József

osztályvezető

Vági Attila

osztályvezető

Végh Dávid

osztályvezető

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉS/MEGSZÜNTETÉS
NÉV

Ábrahám Judit
dr. Balogh Blanka
Bartalos Brigitta
dr. Bárány Endre
Bene Gyöngyi Andrea
Bérci Mariann
Bogár László Imre
Borsyné Zoltán Erzsébet
Bozori Róbert
Bujtás Éva Ilona
Burda Pál
dr. Buséter Gábor
Csesznák Ildikó Ágnes
dr. Eremiás Roxána
Farkas Annamária
Farkas Krisztina Éva
Fejes Margit Sára
Forgács Gizella
Galambos Tamás
dr. Gábor Judit
Giertl Zita
Grünfelder Richárd Miklós
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NÉV

Hallai Anikó
Hasilló György
dr. Hegyesi Etelka
Hérincs Magdolna
Horn László
Hosszu Róbert
Illésné Szécsi Ilona
Jakab Krisztina
Jaksics Katalin
Jankó Tamás
dr. Jeney Andrea
Jokánné Puskás Ágnes
Juhász József
Kalocsainé Sági Marianna
Kaufmann János
dr. Kazamér Anita
Kenesei Gábor Endre
Király Péter
Király Zoltán
Kovács Andrea
Kovács István
Kónya Ildikó
Marjánovity Anna
Maszlavér Anett Szilvia
Mátéffy Renáta Tünde
Molnár Gábor
Molnárné Fejes Edit
Nagy János
Nagypál Éva
Nemes Gábor István
dr. Németh Nóra
dr. Németh Szabina
Németh Viktória
Pallai Sándor
Pataki Krisztián Barnabás
dr. Rigó Zsuzsa
Sári István Kolozs
dr. Seregélyné Frecskó Barbara
Seres Csilla Klára
dr. Sitányi László
Somogyi István
Soós Rita
Störk Imre
Szabó Péter
Szarvady Mónika Anna
Szekszárdi Katalin
Szemerády Enikő
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NÉV

Széphelyi Ferenc
Szilágyi Zoltán
Szöllősi András
Szûcs Beatrix
Török Marianna
Törőcsik József
Turi Boglárka
Vadas Gergő
Vági Attila
Vámossy Máté Mihály
Végh Dávid
Vigh Péter Levente
Zsebi Roland Pál
Zsengellér Krisztina

A Pénzügyminisztérium 2018. december havi személyügyi hírei

A munkáltatói jogkör gyakorlója vezetői munkakörbe kinevezte az alábbi személyt:
Hágen Tímea Katalin

főosztályvezető

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt az alábbi személyeknek:
Kurucz Katalin,
Molnárné dr. Radnai Szilvia,
Konrád Péterné,
Szebenyi Gabriella,
Tenki Tiborné,
Németh Beáta,
Babus Sándorné,
Suri Sándor,
Törökné Ullmann Tünde,
Bernát Edina,
Krizbai Béla,
Tóth Ervinné,
Arnódi Renáta,
dr. Liptai Zoltán,
dr. Kovács Attila,
Olaj Péterné Járja Éva,
Biróné Zeller Judit,
dr. Cserháti Ilona,
Benkó Boglárka Dominika,
Tóth Zsuzsanna,
dr. H. Nagy Judit,
Szalai Gabriella,
Molnár Jánosné,
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Fenyvesi Zsolt Olivér,
Herczeg András,
Markó Ágnes,
Molnár Zita,
Pásztor Csilla,
Solymosi Csaba,
Huszár Jolán,
Ujváriné Fejes Renáta,
dr. Vágó Julia Judit,
dr. Takács-Daróczi Lilla Zsófia,
Fábrik-Tóth Krisztina,
Horváth Renáta,
Kállai Andrea Szilvia,
Hargitai Gábor István,
Ipolyvölgyi Tünde,
Sánta Andrea,
Sófalvi Tamás Krisztián,
Móricz Ádám Imre,
Tóth Gábor Lajos,
Chmelik Tamás,
Pikler Katalin,
dr. Borsi Balázs,
Bakó Tünde,
Dalik Dóra,
Gaal Gyula,
Németh Csilla,
Sellei Anna Erzsébet,
Tóthné Kovács Barbara,
Turiné Zubor Valéria,
Tulok Anett,
Sánta Péter Tibor,
Hanzel Petra.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt az alábbi vezetői munkakörben foglalkoztatott személyeknek:
Bakos István,
Fukker Gabriella,
dr. Kádár Petra Pálma.

A munkáltatói jogkör gyakorlója vezetői munkakörbe helyezte az alábbi személyeket:
Keller Anikó		
Polgár Zsuzsanna
Quintus-Tóth Erzsébet

osztályvezető
osztályvezető
osztályvezető

A munkáltatói jogkör gyakorlója módosította a korábban vezetői munkakörbe helyezett alábbi személyek kinevezését:
dr. Moskó Mónika
Göndör Péter		

főosztályvezető
osztályvezető
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye
a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem” adományozásáról

2019. január 25-én a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem” adományozásáról szóló
19/2012. sz. NAIH szabályzat alapján az ezüst emlékérmet a Wolters Kluwer Hungary Kft. kapta a személyes adatok
védelméhez fűződő jogi ismeretek népszerűsítése, terjesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért,
illetve dr. Bendik Tamás, a NAIH elnöki főtanácsadója az uniós adatvédelmi reformcsomag elfogadásának
folyamatában a magyar álláspont, és a kapcsolódó hazai jogalkotási folyamat során a szakmai szempontok
következetes képviseletében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Budapest, 2019. január 30.
		
		

Dr. Péterfalvi Attila s. k.,
elnök

374

IV.

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása
a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési,
technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá
gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős
természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint
az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.
Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben
Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy a létesítmény kivitelezéséért felelős
természetes személy nyerheti el.
Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen
nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért,
kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.
A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően,
helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap
szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján
a belügyminiszter hozza.
A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:
– A pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja neve).
– A létesítmény megnevezése, címe.
– A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.
– A létesítmény kivitelezéséért felelős mérnök neve.
– Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.
– Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.
– Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.
– Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges –, amely tartalmazza
a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai
adatokat.
– A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.
– Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag-, energia- és egyéb költségmutatókat, továbbá
összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel.
– Annak indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő
műszaki megoldásnak.
– Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének
eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
– A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva.
– A pályázat nyelve magyar, és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell
ellátnia.
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Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat
esetében a 2019. október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
A nyertes pályázat elismerése során egy, a tervezésért és egy, a kivitelezésért felelős természetes személy
emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló
emléktábla kerül elhelyezésre.
A pályázat benyújtásának, illetőleg postai feladásának a határideje:
2019. június 30.
A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére
(1051 Budapest, József Attila u. 2–4., 1903 Budapest, Pf. 314) vagy a vkfo@bm.gov.hu e-mail-címre szíveskedjenek
eljuttatni.
További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 999-4306; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hu).

		

Dr. Hoffmann Imre s. k.,

		
		

BM közfoglalkoztatási és vízügyi
helyettes államtitkár

A pénzügyminiszter közleménye
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2019-ben

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
b) pontjában foglaltak alapján a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja
2019-ben 37 200 forint.

		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter közleménye
az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról – 2019.
a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével,
valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú
továbbképzésével kapcsolatban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 62. §-a alapján „az államháztartásért felelős miniszter ellátja
– az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában
foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével,
szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó
jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező
továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”
A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.)
NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) írja elő, a belső ellenőrök tekintetében az NGM rendelet 7. §-ában,
a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői
tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében.
A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait az NGM rendelet tartalmazza.
A belső ellenőrnek legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben
„ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére” képzésen kell részt vennie, amely vizsgával zárul. A sikeres
ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát követően naptári évben számolva legalább kétévente egy alkalommal, egy választható
„ÁBPE-továbbképzés II.” képzést kell teljesítenie. Az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez nem kapcsolódik vizsga,
azonban a képzés elektronikus önellenőrző teszt sikeres teljesítésével zárul.
A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy – aki nem lehet a költségvetési szerv
gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője, mivel neki is továbbképzési kötelezettsége áll fenn –, továbbá
a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért
felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.
A költségvetési szerv azon vezetői, illetve gazdasági vezetői, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév
július 1-je után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket
teljesíteni. A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési
kötelezettségüket az „ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” szakmai
továbbképzésen való részvétellel teljesítik első alkalommal. Ezt követően az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzés valamely
választott programjának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli.
„Az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” képzéshez, valamint
az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzésekhez vizsga nem kapcsolódik.

Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása
A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Államháztartási Szabályozási Főosztály látja el
az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK)
létesítésével és működtetésével összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásával, valamint a kötelező szakmai
továbbképzésben közreműködő szervezet kijelölésével kapcsolatos feladatokat. Az Államháztartási Szabályozási
Főosztály elérhetősége: aszf@pm.gov.hu.
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Az NGM rendelet 1. § h) pontja alapján a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint
a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő szervezet az ÁBPE MKK keretében
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI). A képzési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a 2019. évre meghirdetett továbbképzésekről
a NAV KEKI az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót.
A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt
arról, hogy a képzést e-learning képzési formában, vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás
erejéig kontaktképzési forma vagy tréning keretében kívánja elvégezni. A költségvetési szervnél foglalkoztatott
munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam
ingyenesen vehető igénybe, egyéb esetben díjköteles.
2019. évben az alábbi szabadon választható „ÁBPE-továbbképzés II.” modulok kerülnek meghirdetésre:
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – belső ellenőrök részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási számvitel – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai ellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – belső ellenőrök részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői
részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – belső ellenőrök részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – belső ellenőrök részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői
részére”,
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatelemzésen alapuló tervezés – belső ellenőrök részére” (kizárólag tréning
formában kerül meghirdetésre),
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment – belső ellenőrök részére” (kizárólag tréning formában kerül
meghirdetésre),
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Kockázatmenedzsment – költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”
(kizárólag tréning formában kerül meghirdetésre),
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment – belső ellenőrök részére” (kizárólag tréning formában kerül
meghirdetésre),
– „ÁBPE-továbbképzés II. – Folyamatmenedzsment – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”
(kizárólag tréning formában kerül meghirdetésre).
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A 2019. évre meghirdetett ÁBPE-továbbképzések térítési díjai:
Képzés térítési díja

Képzés megnevezése

Célcsoport

Képzés típusa

ÁBPE továbbképzés I.
– belső ellenőrök részére

belső ellenőrök

Kontaktórás
képzés

ÁBPE továbbképzés I.
– belső ellenőrök részére

belső ellenőrök

E-learning képzés

ÁBPE-továbbképzés I.
– a költségvetési szervek
vezetői és gazdasági vezetői
részére

költségvetési
szervek vezetői és
gazdasági vezetői

Kontaktórás
képzés

ÁBPE-továbbképzés I.
– a költségvetési szervek
vezetői és gazdasági vezetői
részére

költségvetési
szervek vezetői és
gazdasági vezetői

E-learning képzés

Képzés térítési díja

központi

központi

költségvetésből

költségvetésből

történő támogatásra

történő támogatásra

jogosultaknak**

nem jogosultaknak**

(A térítési díjak

(A térítési díjak

áfamentesek.)

áfamentesek.)

15 400 forint

22 700 forint

térítésmentes

7 300 forint

6 200 forint

9 500 forint

térítésmentes

3 300 forint

6 200 forint

9 500 forint

térítésmentes

3 300 forint

6 200 forint

9 500 forint

térítésmentes

3 300 forint

6 200 forint

9 500 forint

térítésmentes

3 300 forint

6 200 forint

9 500 forint

térítésmentes

3 300 forint

6 200 forint

9 500 forint

E-learning képzés

térítésmentes

3 300 forint

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés*

E-learning képzés

térítésmentes

3 300 forint

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés*

Tréning

6 200 forint

9 500 forint

ÁBPE-továbbképzés II.
– Kockázatmenedzsment*

Tréning

17 400 forint

17 400 forint

ÁBPE-továbbképzés II.
– Folyamatmenedzsment*

Tréning

17 400 forint

17 400 forint

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel*
ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel*
ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés*

Kontaktórás
képzés
belső ellenőrök,
költségvetési
szervek vezetői és
gazdasági vezetői

E-learning képzés
Kontaktórás
képzés

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés*

E-learning képzés

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzések ellenőrzése*

Kontaktórás
képzés

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzések ellenőrzése*

E-learning képzés

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés*

Kontaktórás
képzés

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés*

E-learning képzés

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások
ellenőrzése*
ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások*

belső ellenőrök,
költségvetési
szervek vezetői és
gazdasági vezetői

Kontaktórás
képzés
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Képzés térítési díja

Képzés megnevezése

ÁBPE-továbbképzés II.
– Kockázatelemzésen alapuló
tervezés – belső ellenőrök
részére

Célcsoport

belső ellenőrök

Képzés típusa

Tréning

Képzés térítési díja

központi

központi

költségvetésből

költségvetésből

történő támogatásra

történő támogatásra

jogosultaknak**

nem jogosultaknak**

(A térítési díjak

(A térítési díjak

áfamentesek.)

áfamentesek.)

17 400 forint

17 400 forint

* ÁBPE-továbbképzések II. modulok esetén a belső ellenőrök részére, illetve a költségvetési szervek vezetői és a költségvetési szervek gazdasági
vezetői részére szervezett tanfolyamok térítési díja megegyezik, ezért nem került külön feltüntetésre a kétféle képzés megnevezése.
** 
A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél foglalkoztatott, munkajogi vagy közszolgálati
jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton
igazol.

A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó vizsga, sikertelen teljesítése esetén
a pótvizsga díja: 4000 forint/alkalom. (A térítési díj áfamentes.)
A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó előzetes tudásszint-felmérő vizsga
díja: 4000 forint/alkalom. (A térítési díj áfamentes.)
Az NGM rendelet 3/B. §-a alapján biztosított szintvizsga díja: 4000 forint/alkalom. (A térítési díj áfamentes.)
A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell
érteni:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
– a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény,
– a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,
– az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény,
– a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény,
– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
– az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény.
Az NGM rendelet által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. §
(1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot
a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani.
Mellékletek:
1. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat
2. melléklet: Adatkezelői nyilatkozat
3. melléklet: Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen való részvételre
A nyilatkozatokat a NAV KEKI levelezési címére (1554 Budapest, Pf. 68) kell megküldeni.

		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet

1. MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT
MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI!
1. Munkáltató adatai
1.1. Költségvetési szerv neve:
1.2. Költségvetési szerv székhelye:
1.3. Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója:
1.4. Költségvetési szerv képviselőjének neve, beosztása:

2. Foglalkoztatott adatai
2.1. Neve:
2.2. Születési neve:
2.3. Születési helye, ideje:
2.4. Anyja neve:
2.5. Lakcíme:
2.6. Belső ellenőri regisztrációs száma*:
* Csak belső ellenőrök esetében kell kitölteni!

A megfelelőt kérjük X-szel
jelölni!

Igazolom, hogy fent nevezett foglalkoztatott

FFaz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a alapján belső ellenőrzést végző
személy.
FFaz államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében
foglaltak értelmében gazdasági vezető.
FFaz Áht. 10. § (1) bekezdésében meghatározott vezetői feladatokat ellátó személy (költségvetési szerv vezetője).
FFa költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője által írásban kijelölt vezető állású személy.
Igazolom továbbá, hogy fent nevezett tevékenységét foglalkoztatási jogviszony keretében látja el.
Igazolom, hogy fent nevezett továbbképzésre kötelezett személy foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése,
megszüntetése nincs folyamatban.
Jelen igazolást fent nevezett személy kérelmére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézete (NAV KEKI) által szervezett ÁBPE-továbbképzésre történő jelentkezés, és az ÁBPE-továbbképzés térítési díj
központi költségvetési finanszírozásból történő jogosultságának igazolása céljából adtam ki, a fent nevezett személy
részére.

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján

P. H.
		
		

..........................................................................
Munkáltató cégszerű aláírása

		
		

..........................................................................
Aláíró neve nyomtatott betűvel
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2. melléklet

2. ADATKEZELŐI NYILATKOZAT
KÉPZÉSRE KÖTELEZETT TÖLTI KI!
Alulírott
születési hely, idő:
anyja neve:
személyi igazolvány száma:
belső ellenőri regisztrációs száma*:
* Csak belső ellenőrök esetében kell kitölteni!

kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti munkáltatói nyilatkozatban közölt, foglalkoztatási jogviszonyomra
vonatkozó személyes adataimat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (NAV KEKI)
a nyilatkozat kiadásának tárgyévét követő 10 évig az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj központi költségvetési
finanszírozásból történő jogosultságának ellenőrzése céljából kezelje.

Választott ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója:
----------------------**
** Kitöltése kötelező.

Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervnél belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.)
NGM rendelet alapján tárgyévben képzésre kötelezettnek minősülök.

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján

		
		

.................................................................
Képzésre kötelezett aláírása
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3. melléklet

Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen részvételre

Alulírott ........................................................................................................................................................................................... [titulus/név],
a ................................................................................................................................................... [költségvetési szerv] vezetője kijelölöm
.................................................................................................................... [név, beosztás]-t,
hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdésében meghatározott belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter
által meghatározott továbbképzésen részt vegyen.
Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelező továbbképzésen való részvételre kijelölt személy nem a .......................................
..................................................................................... [költségvetési szerv] gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője.
Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelező továbbképzésen való részvételre kijelölt személy vezetői kinevezésének/
megbízásának visszavonása, foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése nincs folyamatban.

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján

P. H.

		
		
		

....................................................................................
Költségvetési szerv vezetőjének
cégszerű aláírása

		
		

....................................................................................
Aláíró neve nyomtatott betűvel
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A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:
390042A
702830I
000424N
002335S
013244S
030097G
038122L
040226M
046573M
071555H
078364P
097674N
104494N
118020L
119707K
143928E
148430R
167073L
179922E
186465R
186827F
195690M
221410P
231395N
239296J
286376R
287640C
310844M
311169I
312375R
318755M
319886R
349633P
354161R
368744K
396409F
402346M
423993M
440529R
451587M
454569J
469038P
472426I
479410P
484746N
495866R
496893M
497033K

521022N
544683I
559961D
597825K
602375R
607960A
614583M
615564M
616044L
616607L
622943P
639576J
641224G
656008K
658370N
686194N
713073P
730423N
763120D
777072P
790998N
795793N
813820R
814803N
817087R
829689A
829773K
838025P
855166K
862025J
870574L
880141N
888572K
917637R
919514N
923142P
936205P
948655P
949320J
968592G
968627K
004342N
012168M
021663C
034178G
053483S
053754P
068072I

078674K
079479P
081730N
085819J
088186L
115781E
129251E
139092P
148970M
149367H
156771G
158078R
164736M
180697E
181584N
198669S
210874K
219637N
227185H
236057C
240825J
245998G
261089R
261275N
263370D
266921N
270472P
280457J
288547L
304173E
322679M
324598P
334625D
335616R
344249J
370222I
393251L
394987P
405174D
406803P
409929D
423283I
433718M
452523F
458353I
467357F
471365J
473740R

476504R
484937P
487495L
488367M
491743J
496116M
509648L
514781K
514978L
521307C
527198P
538998I
543836R
552182N
564679I
569226P
577215A
584129P
587153H
591130K
593020N
593692R
597742P
600532P
604934P
617085P
622230H
622919R
631089E
632552J
633872I
638936L
640358E
664632J
679356L
684737H
688763K
692965H
694455K
696872R
701542I
720745F
720856J
723867H
727898P
729294M
742181P
746633N

752282N
765144A
767069M
768859B
771632P
780466M
781240M
784053R
785659C
786608L
802756P
805607F
805615G
815058R
823137G
824021G
841609N
842735P
853497N
853929L
853971M
854729L
855804G
856501L
863506N
882493P
883649R
894817R
920903G
921157L
921645K
927095L
928517R
929772G
930285L
932341L
932886H
942524K
943979M
946930M
948009L
950376G
955718N
959291K
979928G
983823P
985522M
990096M
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994170M
010888E
011497K
027473P
039158P
050621R
078772D
079851L
099239N
116166P
117463E
127912F
134256K
155739P
187505R
193019P
198138B
200286N
203132R
208679L
216770F
225662S
230031K
232238M
263513L
266994E
267873P
268039N
268127M
282866K
295407L
311807G
323514H
326932G
333679N
357130B
361329I
376410P
385436P
385596R
390615R
401871L
433389R
435610I
440408C
443899M
448118M
448232P
453947B
454735E
457284M
462576R
477811J
479127A
500177M
507159P

518068K
522040M
522277M
544245R
573911I
575901I
598208P
600033P
623748E
660055L
676299G
678737R
693493R
695170M
704802G
723045K
724903A
729026N
737872I
744252P
772082L
782952M
784183L
784384L
788841M
797772L
803583N
805846L
811877P
816467K
816744P
822387H
824414N
845021P
854937I
860586I
862318J
869029N
870192I
877908L
881020K
884377N
889927P
892718E
914752R
918890L
919442M
921271F
936223G
941906M
947796I
987747L
990135P
992822J
993187R
997777N

013606R
013769L
015371N
045721K
046432P
051630I
068166R
068330N
076470M
081434S
089534I
090138R
091470N
101140N
102083P
102349G
109114R
109520M
115639M
122469R
123492H
128906R
132805P
133609L
133683R
134327G
134479L
144945N
144994N
147878M
148681M
156590K
157584R
159630R
179921G
194468I
194739K
200248L
204845N
206265R
207078R
207636P
208512I
211197H
215804E
215881L
230938I
232787M
235967L
252185H
252370H
253417L
253826L
257306L
265695I
273040N

274292P
277955G
286082P
291934R
300841N
303834G
304070K
305463L
306926I
307008M
320009N
321299N
325692F
325782F
326685R
329483I
332641G
338954L
339156G
349275M
354736L
360876L
362826C
363310N
377371G
380756H
385319M
389748N
405513M
413175F
419939N
427358N
428956F
432951P
434439F
436610I
437186L
440272N
442790L
444938R
445633N
445780N
448550R
459396G
470262L
476709G
482472B
483077K
487920R
490728R
495037F
496364R
498380N
501381E
513647I
513983D

519507P
536581N
551006J
558028K
565474N
567130N
567206L
575429K
577507J
587781D
588959N
593665L
600679B
601680P
609801R
613762J
625004N
626912M
630663R
631122L
639729P
647236R
648180P
650210P
655443J
675542J
679687M
681408L
689022R
692069K
695122R
700281K
703194R
705330L
710069R
716144P
730772P
733349R
736466N
738125K
741762M
754006K
754342R
779898I
785831H
791972P
792064R
792731K
793580H
794130N
801212R
808147P
808917P
809776L
815771P
824626G
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825150N
838144N
846308H
853336R
857484J
858090L
861936H
866638R
878690K
879016P
887596F
889159P
890102I
892646N
895169R
898510N
937043M
937589I
941919N
943818K
947662P
950530H
951405C
954725G
968364L
974208E
974240L
979042P
980065I
980169P
982720R
982825J
986195N
989437E
989500K
996845M
009374N
026456R
028470J
033842P
035874M
052316R
059558L
071452N
111246M
112290R
115633P
116710K
126461R
141520E
142171M

145229F
163871R
186074R
205106N
206688C
218951N
227285P
232379R
234406K
240853R
242981M
244682R
247393A
251949R
258743P
270276L
278711I
281773G
281921R
293037K
306220P
326137N
328688N
340020E
346934N
356191L
361458R
365790N
366615L
368018P
368913N
369852J
380306A
380995M
383150P
384075M
401010M
401109M
411268P
418698M
426226F
426270I
431400N
435024B
443927P
449978A
451242M
460439F
467405K
467983R
470852H

Budapest, 2019. január 30.

475873K
483080E
490220C
516651M
534018P
534334M
541970M
546764L
551622K
561815L
564249N
564995F
566995E
567273N
576825M
584961B
590065G
634381E
652296J
662872E
667205N
677628C
694467L
695311L
700749M
713191L
738088P
743726D
744154N
751601R
769783P
771836K
780683J
786745H
789658L
792070N
800044L
810232J
813564P
819796R
827630N
830519H
831654P
847195I
853999L
854633F
857980M
862256P
864005R
892180N
902607C

907870I
910387M
910401K
913637R
916225P
927376L
937372N
938594K
939087C
950218N
957208A
972009D
973816M
973905N
978109R
987594R
989970R
003771H
025958H
028519M
032369I
054261E
074078K
074575K
074766S
083470S
084556L
106367G
142761M
144142M
154517P
161470P
162258P
175930S
185972R
193991P
200797N
201425I
220793N
239769G
245138E
258984P
311972J
333396B
334698M
342576M
386134J
421129M
430015M
430439G
430688R

431597R
437664E
441213M
446143P
447285N
453765H
462331K
480694L
494673G
500077P
502268D
506827K
514942R
523288M
530606G
531407M
547674H
571797L
585081P
585469I
589174R
603467H
618734P
623723K
624973M
702362N
704699R
714536K
717036D
723771L
725800N
751442N
751516E
761757N
766431C
766781L
792651L
800428L
800860E
831929M
847192J
848153M
858897N
924570F
927059G
937186E
938102J
985013A
986399M
991515P
994109F
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A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése
alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé.

1. ABSOLUT INSOLVENT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.,
cégjegyzékszám: 13-09-159230, névjegyzéki sorszám: 19.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Marton Tünde
Lakcím: 7632 Pécs, Júlia utca 13.
Részesedés: 60%
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Auth Róbert
Lakcím: 7693 Pécs-Hird, Tömörkény István utca 2/C
Részesedés: 40%
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Bősz János
Lakcím: 7815 Harkány, Kolozsvár utca 6.
Anyja neve: Szűcs Mária
Születési hely és idő: Pécs, 1983. 08. 25.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 30/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: bosz.janos@absolutinsolvent.hu
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Auth Róbert
Lakcím: 7693 Pécs-Hird, Tömörkény István utca 2/C
Részesedés: 100%
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Bősz János
Lakcím: 7635 Pécs, Donátusi út 37. 3.a.
Anyja neve: Szűcs Mária
Születési hely és idő: Pécs, 1983. 08. 25.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 30/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: bosz.janos@absolutinsolvent.hu
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 2.
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2. ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1024 Budapest, Ady Endre utca 19., cégjegyzékszám: 01-09-463743, névjegyzéki sorszám: 6.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Nagyné Gergely Eleonóra
Lakcím: 3528 Miskolc, Berzsenyi Dániel utca 137.
Anyja neve: Berecz Klára
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Dajka József
Lakcím: 9942 Szalafő, Alsószer 11.
Anyja neve: Károlyi Ilona
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna
Lakcím: 1172 Budapest, Tura utca 46.
Anyja neve: Fischer Györgyi
Születési hely és idő: Budapest, 1969. március 27.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Szűcsné Bocsi Mária
Lakcím: 1013 Budapest, Attila út 133.
Anyja neve: Nyeste Mária
Születési hely és idő: Budapest, 1963. január 30.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 13.

3. Adra Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. IV/1., cégjegyzékszám:
01-09-173345, névjegyzéki sorszám: 61.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Molnár Balázs
Lakcím: 9400 Sopron, Szellő utca 16.
Anyja neve: Kondor Ildikó Gizella
Születési hely és idő: Budapest, 1982. szeptember 11.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
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Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Békés Imre
Lakcím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 14.
Anyja neve: Gönczi Eszter Erzsébet
Születési hely és idő: Kunhegyes, 1979. november 30.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Matukovics Gábor
Lakcím: 1115 Budapest, Ozorai u. 4. I./1.
Anyja neve: Gerber Anna
Születési hely és idő: Budapest, 1967. február 28.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 10.

4. Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály
utca 22. 1. em. 5., cégjegyzékszám: 01-09-719575, névjegyzéki sorszám: 41.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Szabó Attila Lajos
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Deák Ferenc utca 34.
Anyja neve: Gombos Kornélia
Születési hely és idő: Budapest, 1960. január 13.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Gellei Emőke
Lakcím: 1092 Budapest, Ráday utca 22.
Anyja neve: Török Irén
Születési hely és idő: Budapest, 1956. szeptember 14.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Fülöp Jánosné
Lakcím: 1171 Budapest, Csepp u. 12.
Anyja neve: Jámbor Irma
Születési hely és idő: Püspökladány, 1964. december 23.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Szabó Attila Lajos
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Deák Ferenc utca 34.
Anyja neve: Gombos Kornélia
Születési hely és idő: Budapest, 1960. január 13.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Gellei Emőke
Lakcím: 1092 Budapest, Ráday utca 22.
Anyja neve: Török Irén
Születési hely és idő: Budapest, 1956. szeptember14.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 10.

5. Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály
utca 22. 1. em. 5., cégjegyzékszám: 01-09-719575, névjegyzéki sorszám: 41.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Török Viktória
Lakcím: 6726 Szeged, Eszter utca 29.
Anyja neve: Kaáli Edit
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: YPWQX4
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: felszamolas@agree.hu
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Horváth Ákos Miklós
Lakcím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 14. III/25.
Anyja neve: dr. Glázer Zsuzsanna Krisztina
Születési hely és idő: Budapest, 1986. március 21.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 12.

6. AGRO-ALBA Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV./1.,
cégjegyzékszám: 01-10-046981, névjegyzéki sorszám: 95.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Ádám Beáta
Lakcím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV./1.
Anyja neve: Gulyás Erzsébet
Születési hely és idő: Debrecen, 1981. augusztus 3.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 1/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: adam.beata@agro-alba.hu
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Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Horváth Tibor
Lakcím: 8630 Balatonboglár, Hunyadi u. 26.
Anyja neve: Sipos Mária
Születési hely és idő: Veszkény, 1942. május 14.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma:
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: habeker@t-online.hu
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Vékás Szilvia
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u. 10. 8/24
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. április 13.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 292/2018. FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: szilviavekas@agro-alba.hu
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Ádám Beáta
Lakcím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV./1.
Anyja neve: Gulyás Erzsébet
Születési hely és idő: Debrecen, 1981. augusztus 3.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 1/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: tagi jogviszony
Elektronikus levelezési cím: adam.beata@agro-alba.hu
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Vékás Szilvia
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u. 10. 8/24
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. április 13.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 292/2018. FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: szilviavekas@agro-alba.hu
Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Horváth Tibor
Lakcím: 8630 Balatonboglár, Hunyadi u. 26.
Anyja neve: Sipos Mária
Születési hely és idő: Veszkény, 1942. május 14.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 12.
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7. B & B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.,
cégjegyzékszám: 12-09-001547, névjegyzéki sorszám: 74.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Zsíros József
Lakcím: 1144 Budapest, Fügedi park 11. 2/6.
Anyja neve: Csoma Erzsébet
Születési hely és idő: Gödöllő, 1951. február 19.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Bódis Péter
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 12.
Anyja neve: Schulek Erika Judit
Születési hely és idő: Balassagyarmat, 1989. február 23.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Kalmár Sándor
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Szondy utca 9.
Anyja neve: Varga Rozália
Születési hely és idő: Bercel, 1963. március 13.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Mihály Dóra
Lakcím: 3100 Salgótarján, Hunyadi körút 21.
Anyja neve: Balázs Mária Melinda
Születési hely és idő: Salgótarján, 1983. június 5.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Bódis Péter
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 12.
Anyja neve: Schulek Erika Judit
Születési hely és idő: Balassagyarmat, 1989. február 23.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 10.

392

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

8. BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34.
B ép. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-10-043489, névjegyzéki sorszám: 38.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Miklós Krisztián
Lakcím: 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 55.
Anyja neve: Block Erzsébet
Születési hely és idő: Pécs, 1987. április 28.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Banka Margit
Lakcím: 7400 Kaposvár, Állomás utca 11.
Anyja neve: Kósa Mária
Születési hely és idő: Semjénháza, 1949. január 16.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Poesz Csaba
Lakcím: 1161 Budapest, Rákospalotai határ út 33.
Anyja neve: Tóth Katalin
Születési hely és idő: Székesfehérvár, 1955. március 23.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 10.

9. Borex Consulting Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.,
cégjegyzékszám: 01-09-993985, névjegyzéki sorszám: 17.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló fióktelepe:
3530 Miskolc, Kisavas Alsó sor 22.
A felszámoló vezető tisztségviselője:
Szeles Béla
Lakcím: 1118 Budapest, Petz Samu utca 2/b. fszt. 3.
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló fióktelepe:
3530 Miskolc, Görgey Artúr tér 5.
A felszámoló vezető tisztségviselője:
Szeles Béla
Lakcím: 2112 Veresegyház, Tinódi L. Sebestyén utca 21.
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 2.
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10. CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest,
Cházár András u. 9., cégjegyzékszám: 01-10-043611, névjegyzéki sorszám: 120.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Kissné Oláh Krisztina
Lakcím: 2315 Szigethalom, Váci Mihály út 55.
Anyja neve: Hőgye Eszter
Születési hely és idő: Miskolc, 1973. május 17.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: R5ITX7
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: kriszti.olah@cashandlimes.hu
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Pál Attila
Lakcím: 3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi utca 63.
Anyja neve: Horváth Edit
Születési hely és idő: Budapest, 1965. szeptember 03.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 187/2018. FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: pal.attila@cse-lex.hu
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 13.

11. CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest,
Cházár András u. 9., cégjegyzékszám: 01-10-043611, névjegyzéki sorszám: 120.)
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Pál Attila
Elektronikus levelezési cím: pal.attila@cashandlimes.hu
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 10.

12. CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8., cégjegyzékszám:
01-09-886496, névjegyzéki sorszám: 130.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló fióktelepei:
2030 Érd, Bagoly u. 53.
5000 Szolnok, Kántor u. 5.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló telephelye:
1107 Budapest, Mázsa u. 9.
A felszámoló fióktelepe:
2000 Szentendre, Szmolnica sétány 47.
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 19.

13. CONCORDAT Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszám:
01-09-562281, ranghely: 300.)
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (6a) bekezdése
alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szabó Ernő Gyula
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 54.
Anyja neve: Dűh Anna
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Szabó Ernő Gyula
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 54.
Anyja neve: Dűh Anna
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A változásbejegyzés időpontja:
2018. december 28.

14. CONCORDAT Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszám:
01-09-562281, ranghely: 300.)
A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Déri Miklós
Lakcím: 9900 Körmend, Thököly u. I. 1/2.
Anyja neve: Kanizsai Julianna
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szabó Ernő Gyula
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 54.
Anyja neve: Dűh Anna
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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A változásbejegyzés időpontja:
2018. október 29.

15. CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A
1. em. 3., cégjegyzékszám: 01-9-674540, névjegyzéki sorszám: 48.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló székhelye:
1146 Budapest, Thököly út 59/A 1. em. 1.
A felszámoló ügyvezetője:
Túróczi János
Lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 14. IV. em. 1/A
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Túrócziné Gyurkovics Éva
Lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 14. IV. em. 1/A
Részesedés: 58,4%
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Túróczi János
Lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 14. IV. em. 1/A
Anyja neve: Berkó Margit
Születési hely és idő: Salgótarján, 1951. március 10.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló székhelye:
1146 Budapest, Thököly út 59/A 1. em. 3.
A felszámoló ügyvezetője:
Túróczi Réka
Lakcím: 1021 Budapest, Tárogató út 85. B ép. fszt. 1.
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Túróczi János
Lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 14. IV. em. 1/A
Részesedés: 26,4%
dr. Túróczi Emese
Lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 14. IV. em. 1.
Részesedés: 16%
Túróczi Réka
Lakcím: 1021 Budapest, Tárogató út 85. B ép. fszt. 1.
Részesedés: 16%
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Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Túróczi Réka
Lakcím: 1021 Budapest, Tárogató út 85. B ép. fszt. 1.
Anyja neve: Gyurkovics Éva Erzsébet
Születési hely és idő: Salgótarján, 1979. február 12.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 15.

16. CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26–32., cégjegyzékszám:
01-09-908017, névjegyzéki sorszám: 102.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Tari Gusztáv
Lakcím: 3508 Miskolc, Szirma utca 2/A
Anyja neve: Bodnár Edit
Születési hely és idő: Miskolc, 1973. október 31.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Megay Róbert Péter
Lakcím: 3963 Karcsa, Petőfi Sándor utca 7.
Anyja neve: Tóth Ibolya
Születési hely és idő: Sátoraljaújhely, 1976. április 10.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 8.

17. CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26–32., cégjegyzékszám:
01-09-908017, névjegyzéki sorszám: 102.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Megay Róbert Péter
Lakcím: 3963 Karcsa, Petőfi utca 7.
Anyja neve: Tóth Ibolya
Születési hely és idő: Sátoraljaújhely, 1976. április 10.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: R5ITX7
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: robert.peter@creedykft.hu
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Muth Ferenc
Lakcím: 1035 Budapest, Szél utca 3–5.
Anyja neve: Szabó Anna
Születési hely és idő: Budapest, 1965. szeptember 3.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 175/2018. FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: muth.ferenc@gmail.com
A változásbejegyzés időpontja:
2018. december 28.

18. DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.,
cégjegyzékszám: 06-09-001253, névjegyzéki sorszám: 53.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Kovács Kamilla Barbara
Anyja neve: dr. Helesfai Anna
Születési hely és idő: Szeged, 1983. 02. 27.
Lakcím: 6723 Szeged, Avar utca 12.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
Csányiné dr. Bozsó Barbara
Anyja neve: Kapás Zsuzsanna Edit
Születési hely és idő: Szeged, 1981. 07. 18.
Lakcím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. 1. em 1. ajtó
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 22.

19. DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91. II. em. 6.,
cégjegyzékszám: 01-10-042004, névjegyzéki sorszám: 98.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló fióktelepe:
6720 Szeged, Kölcsey Ferenc u. 13. III/5.
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló fióktelepe:
6721 Szeged, Dugonics u. 3–5. III. em. 28.
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A felszámoló telephelye:
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5. em.
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 2.

20. ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.,
cégjegyzékszám: 01-10-041303, névjegyzéki sorszám: 11.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Donaberger Dezsőné
Lakcím: 1147 Budapest, Szikszó park 8. I/5.
Részesedés: 1,4%
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Remport Béláné
Lakcím: 1147 Budapest, Szikszó park 8. I/5.
Részesedés: 0,7%
Sötét Ervinné
Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Munkás út 4/D 2.6.
Részesedés: 0,7%
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 30.

21. ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.,
cégjegyzékszám: 01-10-041303, névjegyzéki sorszám: 11.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Sötét Ervinné
Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Munkás út 4/D 2.6.
Részesedés: 0,7%
Börcsök Sándor
Lakcím: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.
Részesedés: 85,73%
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Börcsök Sándor
Lakcím: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.
Részesedés: 86,43%
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A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 2.

22. ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.,
cégjegyzék: 01-10-041303, névjegyzéki sorszám: 11.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Remport Béláné
Lakcím: 1147 Budapest, Szikszó park 8. I/5.
Részesedés: 0,7%
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Börcsök Sándor
Lakcím: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.
Részesedés: 85,03%
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Börcsök Sándor
Lakcím: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.
Részesedés: 85,73%
A változásbejegyzés időpontja:
2018. december 6.

23. FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132
Budapest, Visegrádi utca 80/B 5. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-680225, névjegyzéki sorszám: 73.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Vancsa Mária
Anyja neve: Nagy Ágnes
Születési hely és idő: Debrecen, 1958. 11. 01.
Lakcím: 4027 Debrecen, Csigekert utca 21/A
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: vancsa.maria@fregatconsult.hu
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 11.
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24. FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132
Budapest, Visegrádi utca 80/B 5. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-680225, névjegyzéki sorszám: 73.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló fióktelepe:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 70.
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló fióktelepe:
3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 5.
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 23.

25. Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7–9. I. em. 5.,
cégjegyzékszám: 01-09-967682, névjegyzéki sorszám: 18.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Szabó Mónika
Anyja neve: Varga Erzsébet
Születési hely és idő: Tata, 1981. 01. 29.
Lakcím: 1042 Budapest, Árpád út 48–50. 4. em. 28.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: szabo.monika@georginvest.hu
Szakmai továbbképzést igazoló tanúsítvány száma: 239/2018. FVF.
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Viszkok József Gábor
Anyja neve: Kecskés Kamilla
Születési hely és idő: Budapest, 1946. 10. 18.
Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Pacsirta u. 7.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási
Elektronikus levelezési cím: georginvest@georginvest.hu
Szakmai továbbképzést igazoló tanúsítvány száma: 299/2018. FVF.
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 8.
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26. Hardeco Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28.,
cégjegyzékszám: 13-09-160314, névjegyzéki sorszám: 32.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Császár Zoltán
Lakcím: 2030 Érd, Fényező utca 54.
Anyja neve: Varga Andrea Ildikó
Születési hely és idő: Budapest, 1980. 05. 01.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Szabó Árpád
Lakcím: 1213 Budapest, Virágos utca 37.
Anyja neve: Zsednai Anna
Születési hely és idő: Enying, 1981. 06. 09.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 2.

27. Hardeco Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28.,
cégjegyzékszám: 13-09-160314, névjegyzéki sorszám: 32.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló fióktelepei:
8600 Siófok, Beszédes J. sétány 78.
3530 Miskolc, Széchényi út 70.
8200 Veszprém, Jutasi utca 21.
1132 Budapest, Alig utca 14. 1. em. 107.
6726 Szeged, Roosevelt tér 14.
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló fióktelepei:
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 1–3.
3900 Szerencs, Gyár utca 19.
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 119.
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 2.
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28. Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76.,
cégjegyzékszám: 06-10-000226, névjegyzéki sorszám: 117.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Ambrus István Lászlóné
Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos utca 22.
Anyja neve: Asztalos Lídia
Születési hely és idő: Hódmezővásárhely, 1657. 08. 26.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: TPTCAS
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: ambrus.zsuzsa2013@gmail.com
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Fekete Zoltán
Lakcím: 6726 Szeged, Anna utca 23.
Anyja neve: Kovács Ildikó Edit
Születési hely és idő: Debrecen, 1982. 07. 03.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 69/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: drffeketezoltan@gmail.com
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Fekete Zoltán
Lakcím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.
Anyja neve: Kovács Ildikó Edit
Születési hely és idő: Debrecen, 1982. 07. 03.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 69/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: drffeketezoltan@gmail.com
A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 15.

29. Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76.,
cégjegyzékszám: 06-10-000226, névjegyzéki sorszám: 117.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Muncz Károly
Lakcím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.
Anyja neve: Beretka Margit
Születési hely és idő: Szeged, 1962. 03. 17.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
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Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Munczné dr. Pácsa Cecília
Lakcím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.
Anyja neve: Farsang Verona
Születési hely és idő: Tata, 1962. 04. 21.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Fekete Zoltán
Lakcím: 6726 Szeged, Anna utca 23.
Anyja neve: Kovács Ildikó Edit
Születési hely és idő: Debrecen, 1982. 07. 03.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Kiss Lajos Zoltán
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Móricz Zsigmond u. 33.
Anyja neve: Képíró Ilona
Születési hely és idő: Gyula, 1978. 10. 01.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Csejtei Judit
Lakcím: 6723 Szeged, Róna u. 31/A 5. em. 13.
Anyja neve: Pepperl Erzsébet
Születési hely és idő: Szeged, 1980. 05. 30.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Szántó Gábor László
Lakcím: 6726 Szeged, Radnóti u. 69.
Anyja neve: Hosczieslavszky Margit
Születési hely és idő: Szolnok, 1958. 03. 31.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 11.

30. KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1143
Budapest, Besnyői utca 13. 1. em., cégjegyzékszám: 01-10-041640, névjegyzéki sorszám: 122.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló telephelye:
1135 Budapest, Csata utca 11. mfszt. 7.
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló telephelye:
1141 Budapest, Örs vezér útja 40.
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A változásbejegyzés időpontja:
2018. november 15.

31. Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen,
Poroszlay út 27., cégjegyzékszám: 09-09-009003, névjegyzéki sorszám: 87.)
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló többletfoglalkoztatott felszámolóbiztosa:
dr. Herczegné dr. Korona Marianna
Anyja neve: Hajdu Mária Ernesztina
Születési hely és idő: Hajdúnánás, 1969. 08. 04.
Lakcím: 4029 Debrecen, Eötvös u. 62.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási
Elektronikus levelezési cím: mkoronadr@gmail.com
Szakmai továbbképzést igazoló tanúsítvány száma: 306/2018. FVF.
A változásbejegyzés időpontja:
2018. december 13.

32. MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.,
cégjegyzékszám: 01-10-044328, névjegyzéki sorszám: 2.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Ércköviné Gali Krisztina
Anyja neve: Hagyó Katalin Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1980. 10. 18.
Lakcím: 4211 Ebes, Ifjúság utca 9.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Érckövi Zoltán
Anyja neve: Papp Ildikó
Születési hely és idő: Debrecen, 1983. 06. 09.
Lakcím: 4211 Ebes, Ifjúság utca 31.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Felszámolóbiztos (többletfoglalkoztatott):
Pál Krisztina
Anyja neve: Pazonyi Mária
Születési hely és idő: Nyíregyháza, 1977. 10. 03.
Lakcím: 4405 Nyíregyháza, Számadó u. 3.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: palkrisztina@mininvest.hu
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Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Koszorús Jenő
Anyja neve: Gombos Marianna Lenke
Születési hely és idő: Berettyóújfalu, 1968. 07. 28.
Lakcím: 4025 Debrecen, Piac u. 1–3. 3/35.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Nagy Imre
Anyja neve: Töviskes Margit Julianna
Születési hely és idő: Hajdúböszörmény, 1966. 12. 30.
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, 13 Vértanú u. 50.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Pál Krisztina
Anyja neve: Pazonyi Mária
Születési hely és idő: Nyíregyháza, 1977. 10. 03.
Lakcím: 4405 Nyíregyháza, Számadó u. 3.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Érckövi Zoltán
Anyja neve: Papp Ildikó
Születési hely és idő: Debrecen, 1983. 06. 09.
Lakcím: 4211 Ebes, Ifjúság utca 31.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Koszorús Jenő
Anyja neve: Gombos Marianna Lenke
Születési hely és idő: Berettyóújfalu, 1968. 07. 28.
Lakcím: 4025 Debrecen, Piac u. 1–3. 3/35.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Könyvvizsgáló (többletfoglalkoztatott):
Nagy Imre
Anyja neve: Töviskes Margit Julianna
Születési hely és idő: Hajdúböszörmény, 1966. 12. 30.
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, 13 Vértanú u. 50.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 8.
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33. MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.,
cégjegyzékszám: 01-10-044328, névjegyzéki sorszám: 2.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Felszámoló fióktelepei:
3525 Miskolc, Jókai utca 17. 9/5.
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 12. A ép. I/9.
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Felszámoló fióktelepei:
3529 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A I/111.
A változásbejegyzés időpontja:
2018. december 13.

34. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
körút 12–14., cégjegyzékszám: 01-09-994411)
A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:
A felszámoló többletfoglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Kissné Ágics Ilona
Anyja neve: Milkovics Janka
Születési hely és idő: Tököl, 1953. 10. 19.
Lakcím: 1096 Budapest, Telepy u. 29/C 4/1.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: kissne.agics.ilona@nrn.hu
A felszámoló többletfoglalkoztatott könyvvizsgálója:
Gellért Edit
Anyja neve: Nemes Katalin
Születési hely és idő: Kaposvár, 1960. 01. 28.
Lakcím: 1221 Budapest, Naprét u. 19.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: munkaviszony
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 8.

35. Novent Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3100 Salgótarján,
Kun utca 2., cégjegyzékszám: 12-09-000931, névjegyzéki sorszám: 44.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Istvanovszki Kálmán Pál
Anyja neve: Bednár Ilona
Születési hely és idő: Cserhátsurány, 1964. 01. 25.
Lakcím: 3121 Somoskőújfalu, Bolyai J. u. 2.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
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Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szupuka Gabriella
Anyja neve: Létrai Aranka
Születési hely és idő: Salgótarján, 1982. 12. 08.
Lakcím: 3181 Karancsalja, Szondi út 22.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Telek Zsolt
Anyja neve: Ferenc Erzsébet
Születési hely és idő: Salgótarján, 1962. 06. 15.
Lakcím: 3100 Salgótarján, Úttörők út 35. 2. a.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Mihály Dóra
Anyja neve: Balázs Mária Melinda
Születési hely és idő: Salgótarján, 1983. 06. 05.
Lakcím: 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 21.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
Jogász (többletfoglalkoztatott):
Fábiánné dr. Balázsik Helga
Anyja neve: Karvay Mária
Születési hely és idő: Budapest, 1977. 01. 27.
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2. A/2/5.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
A változásbejegyzés időpontja:
2018. október 26.

36. PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900
Zalaegerszeg, Békeliget utca 1., cégjegyzékszám: 20-10-040179, ranghely: 156.)
A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szabó Ernő Gyula
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 54.
Anyja neve: Dűh Anna
Születési hely és idő: Zalaháshágy, 1944. 07. 19.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:
Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Szabó Ernő Gyula
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 54.
Anyja neve: Dűh Anna
Születési hely és idő: Zalaháshágy, 1944. 07. 19.
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A változásbejegyzés időpontja:
2018. december 13.

37. Portfólió Felszámoló és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Virág utca 21.,
cégjegyzékszám: 14-09-000928, névjegyzéki sorszám: 115.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Gáti Imre
Anyja neve: Szabó Mária
Születési hely és idő: Kaposvár, 1945. 02. 27.
Lakcím: 7400 Kaposvár, Virág u. 14/A
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Müller Anikó
Anyja neve: Bárdi Mária
Születési hely és idő: Budapest, 1955. 08. 08.
Lakcím: 1041 Budapest, Károlyi István u. 21–23.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Karsay Éva
Anyja neve: Vajda Magdolna
Születési hely és idő: Baja, 1952. 09. 15.
Lakcím: 6720 Szeged, Kölcsey u. 4. 2. em. 12.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Koncz Péter
Anyja neve: Gálosi Veronika
Születési hely és idő: Kaposvár, 1980. 11. 13.
Lakcím: 7400 Kaposvár, Virág u. 21.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: tagi
A változásbejegyzés időpontja:
2019. január 17.

38. Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7–9. I. em. 6.,
cégjegyzékszám: 01-10-046562, névjegyzéki sorszám: 47.)
A felszámolók névjegyzékéből törölve:
A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Szabó Mónika
Anyja neve: Varga Erzsébet
Születési hely és idő: Tata, 1981. 01. 29.
Lakcím: 1042 Budapest, Árpád út 48–50. 4. em. 28.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: szabo.monika@receiver.hu
Szakmai továbbképzést igazoló tanúsítvány száma: 239/2018. FVF.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
dr. Viszkok József Gábor
Anyja neve: Kecskés Kamilla
Születési hely és idő: Budapest, 1946. 10. 18.
Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Pacsirta u. 7.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási
Elektronikus levelezési cím: viszkok.jozsef@receiver.hu
Szakmai továbbképzést igazoló tanúsítvány száma: 299/2018. FVF.
A változásbejegyzés időpontja:
2018. december 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása
Dombóvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Telefonszáma: +36 74/564-564
Faxszáma: +36 74/564-587
Kapcsolattartó: Csősz László
Kapcsolattartó e-mail-címe: csosz.laszlo@dombovar.hu
A pályázat tárgya
Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés
keretében.
A szolgáltatás teljesítésének helye
Dombóvár város közigazgatási területe.
A szolgáltatás megkezdésének napja
A szerződéskötést követő nap.
A szerződés időtartama
Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 5 évre köti.
A szolgáltatás megkezdésének napja: 2019. április 1. (tervezett).
A pályázati kiírás elérhetősége
A pályázati kiírás ára: 50 000 Ft.
A pályázati kiírás elérhető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, városüzemeltetési irodáján a kiírási
dokumentáció ellenértékének elutalását követően. Az utalás az alábbi költségvetési bankszámlaszámra teljesítendő
11746043-15415819. A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehető át munkanapokon, hétfőtől
csütörtökig 8–16, pénteken 8–12 között a városüzemeltetési irodán. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem
ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
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A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Iroda
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. I. emelet (KORONÁS UDVARHÁZ)
Benyújtás határideje: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételt követő
60. nap 10 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanap 10 óra).
Az eredményhirdetés és szerződéskötés tervezett időpontja
A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés időpontját követő 11. napon.
A pályázók köre
A pályázat nyílt, egyfordulós. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű
szolgáltatók, melyek megfelelnek a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
Az elbírálás módja és szempontja
A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró
az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést. A részletes bírálati
szempontrendszert a dokumentáció tartalmazza.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívása
Szentmártonkáta Nagyközség közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata a 2012. évi XLI. törvény előírásai alapján nyílt pályázatot hirdet autóbusszal,
közforgalmú közlekedés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására.
A pályázat kiírója:
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.)
A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek
tevékenységi körébe tartozik a menetrendszerű szárazföldi személyszállítás, és rendelkezik a hatályos jogszabályokban
meghatározott működési és egyéb engedélyekkel. Külföldi székhelyű szolgáltató az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint vehet részt
a pályázaton. További feltételek a pályázati kiírásban. A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás
ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.
A pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételei
A pályázati kiírás ellenértékének összege: 50 000 forint + áfa, melyet a pályázati anyag átvételét megelőzően
átutalással kell teljesíteni az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742063-15392662 számú számlájára.
Átutalásnál kérjük feltüntetni: „Helyi buszjárat pályázat”.
A pályázati kiírás – a pályázat benyújtását megelőző 15. napig – vehető át Szentmártonkáta Nagyközség polgármesteri
hivatalában az átutalásról szóló igazolás bemutatásával a Pénzügyi Osztályon.
A dokumentáció nyomtatott formában vehető át a polgármesteri hivatalban, előre egyeztetett időpontban,
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 12 óra között.
Az ajánlattétel határideje
Az ajánlattételi határidő: 2019. április 12-én 12 óra.
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Az elbírálás módja és szempontjai
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a)
2019. évre igényelt önkormányzati költség-hozzájárulás havi bruttó összege
Elérhető maximális pontszám: 10 pont (súlyszám: 7)
A legelőnyösebb ajánlati tartalmi érték (azaz a legalacsonyabb összegű önkormányzati hozzájárulásra
vonatkozó igény) 10 pontot, a legelőnytelenebb ajánlati tartalmi érték 1 pontot kap. A kettő között a
pontszámok kiosztása lineáris.
b)

helyi menetrend szerinti autóbuszos szolgáltatást igazoló referenciák száma
Elérhető maximális pontszám: 2 pont (súlyszám: 2)
A pályázó az ajánlattételkor
– 5 vagy annál több településen
2 pont
– 4 településen 			
1 pont
üzemeltet fővállalkozóként helyi menetrend szerinti autóbuszos szolgáltatást.

c)

alacsonypadlós autóbuszok aránya
Elérhető maximális pontszám: 10 pont (súlyszám: 1)
Alacsonypadlós autóbuszok száma (%)
Pontszám
≤ 30
1
31–60
4
61–79
7
80 ≤
10
A fenti módszerrel meghatározott pontszám és a részszemponthoz rendelt súlyszám szorzata adja a részszempont
pontértékét.
A részszempontok pontértékeinek összege adja meg az ajánlat összpontszámát. Az ajánlatok rangsorolása ez alapján
történik. Az összességében legkedvezőbb ajánlat az, amely a legmagasabb pontszámot éri el.
Az eredményhirdetés és a szerződéskötés időpontja
Az eredményhirdetés ideje: 2019. április 25. 17 óra.
A szerződéskötés tervezett ideje: 2019. április 26.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerződés időtartama
A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2019. június 1. 00 óra.
A szerződés időtartama: a szerződés határozott ideig, 2029. május 31-ig szól.
További információ:
dr. Fodor Zoltán polgármester, Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefon és fax: 06-29/462-101
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A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által üzemeltetett közforgalmú, tavi kétmólós,
nagy- és kishajók fogadására alkalmas kikötő kikötőrendje
KESZTHELY

1. A kikötő használói kötelesek a hajózási szabályokat és a kikötőrendben megállapított szabályokat betartani.
2. A kikötő azonosító adatai
Víziút:
Kikötő

Balaton
közigazgatási egység:

Keszthely

földrajzi azonosítója:

46° 45,21’ és 017° 14,94’ (1FGM4 rendszerben)

közlekedési kapcsolat:

8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 6.

A kikötő üzemeltetőjének adatai
A kikötő címe:
Üzemeltető

8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 6.
név:

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

cím (telephely):

8600 Siófok, Horgony u. 1. (Postacím: 8601 Siófok, Pf. 18)

telefon/fax:

(84) 519 640/(84) 519 641

e-mail:

titkárság@balatonihal.hu

A kikötő hajózási adatai, jelzései
A kikötő típusa:

kiépített, tavi medencés

Földrajzi azonosítója (WGS-84 rendszerben):

46° 45,21’ és 017° 14,94’

Kikötőbejárat bal oldali jelzése
Kikötő bejárat jobb oldali jelzése

nappal:

vörös-fehér vízszintesen csíkozott oszlop

éjszaka:

villanó vörös fény

nappal:

zöld kúpot formáló test, zöld-fehér
vízszintesen csíkozott oszlopon

éjszaka:

villanó zöld fény

Kiépítése:

tavi medencés, kétmólós

Rendeltetése (engedélyezett forgalomtípus):

Közforgalmú kikötő nagy- és kishajók,
valamint csónakok részére

Hajóútszélesség a bejáratban:

25 m

Vízmélység a bejáratban + 60 cm-es vízszintnél:

2,1 m

Mederszint (a Siófoki vízmérce ± 0,00 pontjára vonatkoztatva)

–150 cm

A kikötő használható a hajók merülésének függvényében

+50 és +120 cm között

Kikötőhelyek száma

nagyhajóknak:

3

kishajóknak:

10

Kikötő regisztrációs száma:

-/19/C/F/AA/l 48-02

A kikötő üzemeltetése, nyitvatartása, üzemideje, szolgálatok
Üzemeltetés formája:

Közforgalmú kikötő nagy- és kishajók (csónakok)
részére

Naptári nyitvatartás:

Jégmentes időszakban folyamatos

Üzemideje naponta:

24 óra

Kikötővezető szolgálat:

24 óra
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A kikötő térségének vízrajzi adatai
Mértékadó vízmérce helye:

Balaton, Siófok

Jellemző értékek:

cm

m B.f.

m A.f.

±0,00

103,41

104,09

Megengedhető minimális vízszint:

+70

104,11

104,79

Szabályozott maximum:

+110

104,51

105,19

Vízmérce „0” pontja:

Balaton

Kikötő bejárat
Kikötő medence

AABalatoni
Zrt.
üzemeltetésében
működő,
tavi kétmólós,
BalatoniHalgazdálkodási
HalgazdálkodásiNonprofit
Nonprofit
Zrt.
üzemeltetésében
működő,
tavi kétmólós,
kis- és nagyhajók fogadására alkalmas kikötő

kis- és nagyhajók fogadására alkalmas kikötő

KIKÖTŐ HELYSZINRAJZA

KIKÖTŐ
HELYSZÍNRAJZA
M=l:500
M=1:500
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A „Megtartás a jövő élhető Magyarországáért” párt közleménye a párt feloszlásáról

A „Megtartás a jövő élhető Magyarországáért” párt elhatározta feloszlással történő megszüntetését. A közzétevő
felhívja a párt hitelezőit, hogy – a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 3. §
(5) bekezdés a) és b) pontja szerint – követeléseiket jelen közlemény megjelenésétől számított 90 napon belül
jelentsék be az alábbi címen: 9700 Szombathely, Hunyadi utca 17. A párt nem kíván alapítványt létrehozni.

Szombathely, 2018. december 14.
		
		

Darabos Attila s. k.,
ügyvezető

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

VI.
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Hirdetmények

A K&K Ablak Ajtó Kft. hirdetménye számlatömbök és bélyegző érvénytelenítéséről

A K&K Ablak Ajtó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2220 Vecsés, Rózsa u. 35.,
cégjegyzékszám: 13-09-184228, adószám: 25815973-2-13) közzéteszi, hogy az NJ6SA 8649401–8649450
sorszámtartományú (utolsó, 2018. 12. 17. napján kiadott számla sorszáma: 8644915) és a TPAEA 1342951–1343000
sorszámtartományú (utolsó, 2018. 12. 21. napján kiadott számla sorszáma: 1342971) számlatömbjeit, valamint
bélyegzőjét 2019. január 7. napján eltulajdonították.

Az eltulajdonított bélyegző lenyomata:
A számlatömbök és a bélyegző használata 2019. január 8. napjától érvénytelen.

416

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 6. szám

A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

