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GAZDASÁGI KÖZLÖNY
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS
LAPJA
Szerkesztőség:
Megjelenik szükség szerint,
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
Telefon: +36 1 374 2892
Fax: +36 1 374 2896
E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

kizárólag elektronikus formában,
az NFGM honlapján.

TARTALOM
___________________________________________________________________________

KORMÁNYRENDELET

122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet a 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
felhasználásáról (MK. 56. szám)
124/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság
Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának
elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről (MK. 58. szám)
134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság
Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről (MK. 60. szám)
137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági
és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia–Románia–Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (1X.12.) Korm.
rendelet és a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez
kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
(MK. 63. szám)
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek
közfinanszírozású támogatásáról (MK. 65. szám)
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KORMÁNYHATÁROZAT

1085/2010. (IV. 9.) Korm. határozat az ISPA/KA vasúti projektek költségnövekedésének
finanszírozásáról szóló 2296/2005. (XII. 23.) Korm. határozatban, valamint a Kohéziós Alap
támogatással megvalósuló vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2243/2007.
(XII. 23.) Korm. határozatban biztosított többlet költségvetési források projektek közötti
átcsoportosításáról (MK. 51. szám)
1106/2010. (IV. 30.) Korm. határozat a TE Ganz-Röck Zrt. részére nyújtandó megmentési és
szerkezetátalakítási költségvetési készfizető kezességvállalásról (MK. 66. szám)

MINISZTERI RENDELET

12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes
szabályairól (MK. 50. szám)
13/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok 2010.évi felhasználásának rendjéről (MK. 52. szám)
14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet a területfejlesztés intézményrendszere 2010.évi működtetését
szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól (MK. 52. szám)
15/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes
előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló
28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet módosításáról (MK. 63. szám)
16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes
ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK. 63. szám)

MINISZTERI UTASÍTÁS

14/2010. (IV. 9.) NFGM közszolgálati utasítás (HÉ. 25. szám)
15/2010. (IV. 9.) NFGM utasítás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2009. (XII. 4.) NFGM utasítás módosításáról (HÉ. 25. szám)
16/2010. (IV. 28) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium lakáscélú
támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 22.) NFGM utasítás módosításáról (HÉ. 29. szám)
17/2010. (IV. 30.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
kötelezettségvállalásai rendjéről, szerződései megkötésének és nyilvántartásának általános
szabályairól (MK. 31. szám)
18/2010. (IV. 30.) NFGM–KHEM együttes utasítás az egyes IKM, IKIM, GM és GKM utasítások
hatályon kívül helyezéséről (MK. 31. szám)
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MINISZTÉRIUMI KÖZLEMÉNYEK

Közlemény fejlesztési támogatás odaítéléséről
Felhívás 2010. július 1-jei Köztisztviselők Napja alkalmából Lechner Lajos-Díj, valamint Miniszteri
Elismerés adományozására
Pályázati felhívás a megyei területrendezési
érvényesítésének 2010. évi támogatására

tervek

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közleményei
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KÖZLEMÉNY
FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL
A Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a
Beruházás-ösztönzési célelőirányzat terhére vissza nem térítendő készpénz-támogatás nyújtásáról
szóló szerződéseket az alábbiakban teszi közzé:
A kedvezményezett neve:
A támogatási program
megvalósítási helye:
A támogatás célja:
A támogatás összege:

Becton Dickinson Hungary Kereskedelmi Kft.
2851 Környe, Tatabányai Ipari Park
előre töltött fecskendőket előállító üzem létesítése
900 000 ezer forint

A kedvezményezett neve:
A támogatási program
megvalósítási helye:
A támogatás célja:
A támogatás összege:

Human BioPlazma Gyártó és Kereskedelmi Kft.

A kedvezményezett neve:
A támogatási program
megvalósítási helye:

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

A támogatás célja:
A támogatás összege:
A kedvezményezett neve:
A támogatási program
megvalósítási helye:

2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 82/A
vérkészítmény-gyártó kapacitás növelése
335 000 ezer forint

2100 Gödöllő, Táncsics Mihály u. 82.
”Gödöllő Steril Center” termelő és K+F kapacitásbővítő
beruházás
1 500 000 ezer forint
Via One Európa Holding Zrt.
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

A támogatás összege:

mobilkommunikációs szoftverfejlesztő központ
létesítése
750 000 ezer forint

A kedvezményezett neve:

Fragflav Korlátolt Felelősségű Társaság

A támogatási program
megvalósítási helye:

Makó

A támogatás célja:

Íz- és illatanyag gyár létesítése

A támogatás összege:

1 200 000 ezer forint

A támogatás célja:
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FELHÍVÁS
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló - 21/2008. (X.
22.) NFGM rendelet szerint – 2010. július 1-ei Köztisztviselők Napja alkalmából – Lechner LajosDíj, valamint Miniszteri Elismerés adományozására lehet javaslatot tenni.
Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot az elismerés tervezett adományozásának
időpontja előtt legalább 45 nappal a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek címezve – a 2.
melléklet szerinti – formanyomtatványon kell benyújtani a minisztérium személyi ügyekkel foglalkozó
szervezeti egységéhez.
A díjak adományozására bárki tehet javaslatot.
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2. melléklet a 21/2008. (X.22.) NFGM rendelethez
JAVASLAT ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008.
(X.22) NFGM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:
.....................................................................................................................................................................
Az elismerés adományozására javasolt neve: ...........................................................................................
Születési helye: ...........................................................................................................................................
Születési ideje (év, hó, nap): ...................................................................................................................... .
Anyja neve: ..................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: .....................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): .....
Munkaköre, illetve beosztása: .....................................................................................................................
Köztisztviselő esetén besorolása: ...............................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma: ..............................................................................................................................
A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés): ........................................................
A kitüntetés átadásának javasolt időpontja: ................................................................................................
A kitüntetés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb):................................................
A javaslat indoklása (3-5 mondatban)*........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Dátum: 200……………………………….
Javaslattevő neve:…………………………………………...
Javaslattevő munkahelye:…………………………………………...
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Javaslattevő aláírása:……..…………………………………….

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉNEK,
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK
2010. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (továbbiakban: NFGM)
(1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.)
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklet XV.
Fejezet 25. címszám, 4. alcímszám, 1. jogcímcsoport Területrendezés előirányzat kerete terhére,
a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2010. (IV.7. ) NFGM
rendelet alapján
a 2010. évben pályázatot hirdet
a megyei területrendezési tervek készítése, módosítása és érvényesítése
támogatásának elnyerésére.
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A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 30. § (3) és (4) bekezdése
előírja, hogy a megyei területrendezési tervvel nem rendelkező megyei önkormányzatoknak a megye
területrendezési tervét el kell készíteniük, a megyei területrendezési tervvel rendelkező
önkormányzatoknak a megyei területrendezési tervüket a törvénnyel összhangba kell hozniuk
legkésőbb 2011. december 31-ig.
A fenti feladat végrehajtása érdekében kerül sor a megyei területrendezési tervek készítésének,
módosításának, továbbá a megyei területrendezési tervek érvényesítésének támogatására.
II.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

Pályázatot megyei önkormányzat nyújthat be.
III.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A pályázónak a nyomtatott nagybetűvel kitöltött, aláírt pályázati adatlapot, valamint annak
mellékleté(ei)t egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteni. A pályázati adatlap nem
változtatható sem formájában, sem tartalmában. A pályázati adatlapok és mellékleteinek minden
oldalát szignóval kell ellátni. Az eredeti és a másolati példány nem térhet el egymástól.
A pályázat eredeti példányán: a pályázó eredeti szignója és oldalszámozás szükséges a pályázat
minden oldalára.
A pályázat másolati példányán: az eredeti szignózott példány másolata, a pályázati adatlap fedőlapján
cégszerű aláírással hitelesítve.
A pályázat eredeti példányát „E” jelzéssel, a másolati példányokat „M” jelzéssel kell ellátni.
A kitöltendő pályázati adatlapot e felhívás melléklete tartalmazza.
IV.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE, A TÁMOGATÁS
SZABÁLYAI

1. Támogatás forrásának megnevezése: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklet XV. Fejezet 25. címszám, 4. alcímszám, 1.
jogcímcsoport - Területrendezés előirányzat
2. A forrás összege: a támogatási keret összege: 120,0 M Ft, amelyre a miniszter két alkalommal
tesz közzé pályázati felhívást.
3. A támogatásból elszámolható költségek köre:
–

A megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a tervezésre irányuló
szerződés szerinti költségek

–

A megyei területrendezési tervek érvényesítésével kapcsolatos feladat esetében a feladat
ellátására irányuló szerződés szerinti költségek

4. Támogatás mértékének felső határa: a támogatás összege legfeljebb a feladat összköltségének
50 %-a.
5. A finanszírozás módja:
–

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

–

A támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában kerül sor.

–

A megítélt támogatásból előleg vehető igénybe, amely mértéke nem haladhatja meg a
megítélt támogatás 25 %-át.

–

A megkívánt saját forrás mértéke a feladat összköltségének legalább 50 %-a.
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A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1. A pályázatokat 2 példányban, a III. pontban rögzítettek szerint kell benyújtani.
2. A pályázatokat csak postai úton, igazolható módon lehet benyújtani.
3. A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és
Településügyi Főosztályához kell benyújtani (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.).
4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. június 15. A pályázat benyújtása dátumának a
postára adás napját kell tekinteni.
5. A pályázat díjmentes.
VI.

PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

1. A pályázat érvénytelen, amennyiben azt nem a pályázat benyújtására jogosult nyújtotta be,
valamint a pályázat határidőn túl érkezett meg. Kétség esetén a határidő betartását a
pályázónak kell bizonyítania.
2. Az NFGM Területrendezési és Településügyi Főosztálya megvizsgálja a beérkezett
pályázatokat, és hiányosság esetén – a pályázat beérkezésétől számított 10 napon belül – a
pályázót hiánypótlásra szólítja fel.
A pályázónak a hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
gondoskodnia.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem vagy
nem megfelelően tesz eleget, vagy a hiánypótlási határidőt elmulasztja, a pályázat elutasításra
kerül.
3. A pályázatok befogadásáról, illetve elutasításáról az NFGM Területrendezési és Településügyi
Főosztálya a pályázókat az utolsó hiánypótlás beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti,
valamint a befogadás tényét közzéteszi az NFGM internetes honlapján (www.nfgm.gov.hu).

VII.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE, ÉS AZ ELBÍRÁLÁS FŐBB
SZEMPONTJA

1. Az elbírálás határideje: a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter az utolsó hiánypótlás
beérkezésétől számított 60 napon belül – a bizottsági döntési javaslat figyelembevételével –
hozza meg a döntést.
2. Az elbírálás főbb szempontjai:
–

A megítélt támogatás összege nem lehet több mint a feladat összköltségének 50 %-a.

–

A megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének
támogatása a megyei önkormányzatok részéről felmerült összköltségek azonos
arányában történik.

–

A támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető.

3. A döntésről szóló értesítés: Az NFGM Területrendezési és Településügyi Főosztálya a pályázót
a támogatási döntésről a döntést követő 15 napon belül postai úton értesíti, továbbá a
támogatási döntést közzéteszi az NFGM honlapján (www.nfgm.gov.hu) és a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben.
4. Jogorvoslati lehetőség:
A döntés ellen nincs jogorvoslati lehetőség.
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A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Amennyiben az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás került megítélésre, a pályázó a
döntés közlésétől számított 15 napon belül pályázatát visszavonhatja. Ez esetben a támogatási
szerződés sem kerül megkötésre.
2. Amennyiben a döntést követő 90 napon belül a támogatási szerződés a pályázó hibájából nem
kerül megkötésre, a döntés hatályát veszti.
3. A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázati dokumentációban meghatározott
nyilatkozatokon túl az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 113. § (2) bekezdés b) és e) – k) pontokban meghatározott nyilatkozatokat kell
benyújtani. A kedvezményezett döntésétől függően a fenti nyilatkozatok a támogatási
szerződésbe belefoglalhatók.
IX.

PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGE

EGYSÉGCSOMAG

ELÉRHETŐSÉGE,

KAPCSOLATTARTÁS

1. A pályázati egységcsomag tartalmazza a pályázati felhívást és a pályázati dokumentációt.
2. A pályázati egységcsomag letölthető az NFGM honlapjáról: www.nfgm.gov.hu
3. A pályázat feltételeivel kapcsolatban felvilágosítás az alábbi címen kérhető:
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Területrendezési és Településügyi Főosztály
(NFGM Kéthly Anna téri Irodaház II. emelet, 1077 Budapest, Kéthly A. tér 1.)
Az NFGM részéről kapcsolattartó személyek:
Magó Erzsébet osztályvezető (tel.: 795-4987, email: erzsebet.mago@nfgm.gov.hu)
Babus Friderika tanácsos (tel.: 795-4996, email: friderika.babus@nfgm.gov.hu)

Budapest, 2010. április 15.

Varga István
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

12

IX. évfolyam

4. szám

2010. május 1.

PÁLYÁZATI ADATLAP
A 2010. ÉVI
A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉNEK, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN
BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOKHOZ

A pályázó megyei önkormányzat megnevezése:
Támogatást igénylő tevékenység:

Kelt

2010

hónap

nap
P.h.
a pályázó (cégszerű) aláírása
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A PÁLYÁZÓ ADATAI

1.

A pályázó megnevezése:

2.

A pályázó székhelye:

3.

A pályázó levelezési címe:

4.

A pályázó telefonszáma:

5.

A pályázó honlapjának
elérhetősége:

6:

Pályázó hivatalos képviselője:

7.

Kapcsolattartó neve

8.

A pályázó adószáma:

II.

Faxszáma:

Telefonszáma:

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TEVÉKENYSÉG VAGY FELADAT BEMUTATÁSA

1.

A megyei területrendezési terv
készítésének,
módosításának
vagy
érvényesítésének
részletes bemutatása

2.

A megyei területrendezési terv
készítésének,
módosításának
vagy érvényesítésének időbeni
ütemezése

3.

A megyei területrendezési terv
készítésének,
módosításának
vagy
érvényesítésének
általános forgalmi adót is
tartalmazó
(tervezett)
összköltsége
14
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4.

A
finanszírozás
ütemezése
(részletes költségterv)

5.

A megyei területrendezési terv
készítéséhez,
módosításához
vagy érvényesítéséhez igényelt
támogatás általános forgalmi
adót is tartalmazó összege
A rendelkezésre álló saját forrás
összege és a forrás megjelölése

6.

III.

2010. május 1.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI

1. A pályázó kijelenti, hogy a pályázati dokumentációban foglalt adatok és információk teljes körűek, valódiak
és hitelesek.
Kelt:

2010.

hó

nap

P.h.
a pályázó (cégszerű) aláírása

2. A pályázó kijelenti, hogy a pályázat tárgyát képező tevékenység megvalósítása iránt támogatási igényt
korábban (egyidejűleg).
a. Nem nyújtott be*
b. Benyújtott*
i. Mikor:
ii. Mely szervhez:
iii. A támogatás
Ft támogatásban részesült, melynek felhasználási határideje:
/*a megfelelőt kérjük aláhúzni/
Kelt:

2010.

hó

nap

P.h.
a pályázó (cégszerű) aláírása
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3. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) 113. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a pályázó tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett
köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások
folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül.
Kelt:

2010.

hó

nap

P.h.
a pályázó (cégszerű) aláírása
4. A pályázó hozzájárul, hogy adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatás folyósítója és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és
összegének megismerése érdekében.
Kelt:

2010.

hó

nap

P.h.
a pályázó (cégszerű) aláírása
5. Az Ámr. 113. § (2) bekezdés dab) pontja alapján a pályázó hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
Kelt:

2010.

hó

nap

P.h.
a pályázó (cégszerű) aláírása
6. A pályázó hozzájárul, hogy a támogatás kifizetése – illetve azok részleteinek – kifizetése előtt a
köztartozás-mentességét (nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) az állami
adóhatóság, vámhatóság, a székhely szerinti önkormányzati adóhatóság harminc napnál nem régebbi
igazolásával igazolni fogja.
Kelt:

2010.

hó

nap

P.h.
a pályázó (cégszerű) aláírása
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A PÁLYÁZATI ADATLAP MELLÉKLETE

1. Megyei önkormányzati határozat a pályázaton való részvételről, valamint a saját forrás biztosításáról
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AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
37/2010. OTH.
közleménye
Szombathely B-46 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.)- mint fenntartó és
üzemeltető a Szombathely B-46 OKK számú kút vizének belső, (ivási célú) felhasználásra a természetes
ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (855-3/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
38/2010. OTH.
közleménye
Alap B-37 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. (7623 Pécs, Ungvár u. 33.)- mint
fenntartó és üzemeltető az Alap B-37 OKK számú kút vizének belső, (palackozási célú) – élelmiszerkéntifelhasználására „AQUA SALAMON” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezi (613-4/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
39/2010. OTH.
közleménye
Alap B-38 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. (7623 Pécs, Ungvár u. 33.)- mint
fenntartó és üzemeltető az Alap B-38 OKK számú kút vizének belső, (palackozási célú) – élelmiszerkéntifelhasználására „OLUP AQUA” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi
(614-4/OTH/2009.).
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal
40/2010. OTH.
közleménye
Cégénydányád K-20 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Gold-Water Kft. (4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 21.)- mint fenntartó és
üzemeltető a Cégénydányád K-20 OKK számú kút vizének belső, (palackozási célú) – élelmiszerkéntifelhasználására „GOLDAQUA” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi
(806-11/OTH/2009, 44-1/OTH/2010.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
41/2010. OTH.
közleménye
Debrecen B-1771 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u.
20.)- mint fenntartó a DH –Szerviz Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) – mint üzemeltető a Debrecen B-1771
OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés
használatát engedélyezi (838-5/OTH/2009.)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
42/2010. OTH.
közleménye
Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Hungarospa Hajdúszoboszló Gyógyfürdő Zrt. (4200 Hajdúszoboszló,
Szent István park 1-3.)- mint fenntartó és üzemeltető a Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vizének külső,
(fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (46012/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
43/2010. OTH.
közleménye
Kaposvár B-319 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány
1.)- mint fenntartó és üzemeltető a Kaposvár B-319 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú)
felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (79-2/OTH/2010.).
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal
44/2010. OTH.
közleménye
Demjén K-11 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Villgépszer Kft. (4034 Debrecen, Kishegyesi u. 173.)- Hajdú-Index
Kft.(4031 Debrecen, Erőss Lajos u. 7.) mint fenntartó és üzemeltető a Demjén K-11 OKK számú kút vizének
külső, (fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi
(885/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
45/2010. OTH.
közleménye
Igal B-21 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az Igal Nagyközség Önkormányzat (7275 Igal Szent István út 107.)- mint
fenntartó az Igal-Fürdő Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (7275 Igal, Rákóczi tér 10.) – mint üzemeltető az Igal
B-21 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés
használatát engedélyezi (659/OTH/2009.)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
46/2010. OTH.
közleménye
Mosonmagyaróvár K-136 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Flexum Termelő és Szolgáltató Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent
László tér 2.)- mint fenntartó és üzemeltető a Mosonmagyaróvár K-136 OKK számú kút vizének külső, (fürdési
célú) felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (949/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
47/2010. OTH.
közleménye
Dombóvár K-54 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. (7200 Dombóvár, Kernen tér
1.) fenntartásában és üzemeltetésében lévő Dombóvár K-54 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú)
felhasználására „2. sz. gunarasi gyógyvíz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is
engedélyezi (879/OTH/2009.).
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal
48/2010. OTH.
közleménye
Dombóvár K-60 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. (7200 Dombóvár, Kernen tér
1.) fenntartásában és üzemeltetésében lévő Dombóvár K-60 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú)
felhasználására „5. sz. gunarasi gyógyvíz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is
engedélyezi (880/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
49/2010. OTH.
közleménye
Kaposvár B-69/A OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány
1.) fenntartásában és üzemeltetésében lévő Kaposvár B-69/A OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú)
felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (26-1/OTH/2010.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
50/2010. OTH.
közleménye
Egerszalók K-7 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3394
Egerszalók, Sáfrány u. 7.) fenntartásában és üzemeltetésében lévő Egerszalók K-7 OKK számú kút vizének
külső, (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi
(886/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
51/2010. OTH.
közleménye
Hévízi-gyógytó vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380
Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.) fenntartásában és üzemeltetésében lévő Hévízi-gyógytó vizének külső,
(fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (27-1/OTH/2010.).
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal
52/2010. OTH.
közleménye
Marcali K-19 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
fenntartásában és a Marcali Fürdő és Szabadidőközpont (8700 Marcali, Rózsa u. 2/A.) üzemeltetésében lévő
Marcali K-19 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés
használatát továbbra is engedélyezi (56-1/OTH/2010.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
53/2010. OTH.
közleménye
Hódmezővásárhely B-1092 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Hódmezővásárhely Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.) fenntartásában és a Geo-Hód Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70.)
üzemeltetésében lévő Hódmezővásárhely B-1092 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú)
felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (519-5/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
54/2010. OTH.
közleménye
Paks B-129 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Paks Város Önkormányzat (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.)
fenntartásában és üzemeltetésében lévő Paks B-129 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú)
felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (899/OTH/2009.).

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
55/2010. OTH.
közleménye
Szombathely B-46 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.) fenntartásában
és üzemeltetésében lévő Szombathely B-46 OKK számú kút vizének külső, (fürdési célú) felhasználására a
gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (855-3/OTH/2009.).
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A letöltés feltételei
Oldalainkról a közlönyszámok bárki számára ingyenesen letölthetők.
A felhasználó a fájlok és tartalmuk további felhasználása esetén köteles forrásként a lapot megjelölni.
A Gazdasági Közlöny másodközlése a kiadó engedélye nélkül tilos!
A letöltött fájlok és azok tartalma üzleti célú felhasználása nem engedélyezett!
A Gazdasági Közlöny letölthető, elektronikus változata nem tekinthető hivatalos jogforrásnak.
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