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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
77/2006. (IV. 4.) Korm.

rendelete

az Útravaló Ösztöndíjprogramról  szóló
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

(1) Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 3.  §
(1) be kez dés c) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[(1) Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben pá lyáz hat 
az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ köz ok ta tá si
in téz ménnyel ta nu lói jog vi szony ban álló ma gyar ál lam -
pol gár vagy kül föl di ál lam pol gár, aki hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû vagy csa lád ba fo ga dott vagy át me ne ti ne ve -
lés be vett vagy ide ig le nes ha tállyal el he lye zett vagy utó -
gon do zás ban vagy utó gon do zói el lá tás ban ré sze sül vagy
hát rá nyos hely ze tû, és ab ban a tan év ben, amely ben a pá -
lyá zat meg hir de tés re ke rül:]

„c) az Út a szak má hoz ösz tön díj ese té ben
ca) hi ány szak mát ok ta tó szak is ko la fel zár kóz ta tó év fo -

lya mán ta nul, vagy
cb) 8. év fo lya mon ta nul, és fel vé telt nyert hi ány szak -

mát ok ta tó szak is ko lá ba, vagy
cc) 9. év fo lya mon ta nul hi ány szak mát ok ta tó szak is ko -

lá ban, vagy
cd) 10. év fo lya mon ta nul szak is ko lá ban, és fel vé telt

nyert egy szak kép zõ in téz mény elsõ szak kép zõ év fo lya -
má ba va la mely hi ány szak má ban, vagy

ce) 12. év fo lya mon ta nul szak kö zép is ko lá ban vagy
gim ná zi um ban, és fel vé telt nyert egy szak kép zõ in téz -
mény elsõ szak kép zõ év fo lya má ba va la mely hi ány szak -
má ban.”

(2) A Ren de let 3.  § (5) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(5) Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben men tor -
ként pá lyáz hat:

a) az Út a kö zép is ko lá ba és az Út az érett sé gi hez ösz -
tön dí jak ese té ben a pe da gó gus vég zett ség gel ren del ke zõ
sze mély, a pe da gó gus kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz -
mény olyan hall ga tó ja, aki ta ná ri kép zés ben vagy ta ní tói
kép zés ben az utol só két fél év va la me lyi ké nek tel je sí té sét a 
pá lyá zat meg hir de té sét kö ve tõ fél év ben kez di meg,
valamint a mû kö dõ ta no da ta ná ra;

b) az Út a szak má hoz ösz tön díj ese té ben a szak is ko lá -
ban, szak kö zép is ko lá ban szak mai, szak mai el mé le ti vagy
gya kor la ti tan tár gya kat ok ta tó

ba) pe da gó gus, vagy
bb) szak ok ta tó, vagy
bc) a pe da gó gus kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz -

mény olyan hall ga tó ja, aki ta ná ri kép zés ben az utol só két
fél év va la me lyi ké nek tel je sí té sét a pá lyá zat meg hir de té sét
kö ve tõ fél év ben kez di meg.”

2.  §

(1) A Ren de let 4.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„A köz ok ta tá si in téz mény a pá lyá za tot ku ta tá si prog ra -
mon ként kü lön nyújt ja be a pá lyáz ta tó szerv hez a pá lyá za ti 
fel hí vás ban rög zí tett ha tár idõ ig.”

(2) A Ren de let 4.  § (5) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(5) Az Út a tu do mány hoz prog ram ban a köz ok ta tá si in -
téz mény pá lyá za tá ban igé nyel he ti, hogy ösz tön díj ban ré -
sze sül hes sen a ku ta tó cso port ban részt vevõ ta nu ló és men -
tor. Eb ben az eset ben a kis ko rú vagy egyéb ként cse lek võ -
kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes ta nu ló Ösz tön -
díj prog ram ban való rész vé te lé hez szük sé ges a ta nu ló tör -
vényes kép vi se lõ jé nek írás be li hoz zá já ru lá sa. Az igé nyelt
ösz tön díj havi ma xi mu mát a pá lyá za ti fel hí vás ha tá roz za
meg, és az igé nyelt ösz tön dí jak ku ta tó cso por ton be lü li
együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a meg ítélt tá mo ga -
tás nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott szá za lé kát.”

3.  §

(1) A Ren de let 5.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) Egya zon tan év ben egy sze mély össze sen leg fel jebb 
öt ta nu ló te kin te té ben vál lal hat men to ri sze re pet a tel jes
Ösz tön díj prog ram ban. Egya zon tan év ben egy sze mély
men tor ként egy ku ta tó cso port ban ve het részt.”

(2) A Ren de let 5.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„A pá lyáz ta tó szerv er rõl írás ban ér te sí ti az érin tett ta -
nu ló kat, illetve tör vényes kép vi se lõ jü ket, a men tor ként pá -
lyá zó sze mélyt, valamint a köz ok ta tá si in téz ményt, és tá jé -
koz tat ja az érin tett ta nu ló kat, illetve tör vényes kép vi se lõ -
jü ket, valamint a köz ok ta tá si in téz ményt ar ról, hogy az ál -
ta la meg adott ha tár idõn be lül újabb pá lyá za tot nyújt hat nak 
be, valamint a men tor ként pá lyá zó sze mélyt ar ról, hogy az
adott pá lyáz ta tá si idõ szak ban újabb pá lyá za tot nem nyújt -
hat be.”

(3) A Ren de let 5.  § (4) be kez dé se az aláb bi har ma dik
mon dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben az e §-ban meg ha tá ro zott ér vény te len ség
úgy me rül fel, hogy a men tor ként pá lyá zó sze mély egy tan -
éven be lül több pá lyáz ta tá si idõ szak ban nyújt be az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott szá mot meg ha la dó esély egyen -
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lõ sé gi pá lyá za tot, illetve vesz részt egy nél több ku ta tó cso -
port ban, úgy az ér vény te len ség csak az utóbb be nyúj tott
pá lyá za tok te kin te té ben áll be, a már lét re jött ösz tön dí jas
jog vi szo nyok fenn ál lá sát az nem érin ti.”

4.  §

(1) A Ren de let 6.  § (5) be kez dé se az aláb bi mon dat tal
egé szül ki:

„Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben a nagy ko rú
ta nu ló vagy – cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek -
võ ké pes ta nu ló ese tén – tör vényes kép vi se lõ je a pá lyá za ti
ûr la pon nyi lat ko zik ar ról, hogy a ta nu ló rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény re jo go sult, illetve – a 23. élet év
be töl té sét köve tõen – ar ról, hogy a ház tar tás ban (csa lád -
ban) az egy fõre jutó havi jö ve de lem össze ge nem ha lad ja
meg a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény 19.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mér té ket.”

(2) A Ren de let 6.  § (6) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

[(6) A köz ok ta tá si in téz mény az esély egyen lõ sé gi ösz -
tön dí jak ese té ben a pá lyá za ti ûr la pon iga zol ja a ta nu ló
aláb bi ada ta it:]

„i) – a 6.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – rend sze -
res gyer mek vé del mi ked vez mény re való jo go sult ság;”

(3) A Ren de let 6.  § (6) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

[(6) A köz ok ta tá si in téz mény az esély egyen lõ sé gi ösz -
tön dí jak ese té ben a pá lyá za ti ûr la pon iga zol ja a ta nu ló
aláb bi ada ta it:]

„j) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
fél évi vagy tan év végi ta nul má nyi át la ga.”

5.  §

A Ren de let 8.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„8.  § Az Ösz tön díj prog ram ke re té ben be nyúj tott va la -
mennyi pá lyá zat ról a pá lyáz ta tó szerv dönt. Az Út a tu do -
mány hoz prog ram ese té ben a pá lyáz ta tó szerv dönt het úgy
is, hogy – te kin tet tel az adott pá lyáz ta tá si idõ szak ban ren -
del ke zés re álló for rás ra, valamint az egyes ku ta tá si prog ra -
mok szak mai tar tal ma és mi nõ ség e alap ján – a köz ok ta tá si
in téz mény ál tal be nyúj tott ku ta tá si prog ra mok kö zül csak
egyes ku ta tá si prog ra mo kat tá mo gat.”

6.  §

(1) A Ren de let 9.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del -
ke zé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A men tor ösz tön dí já nak a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg ha tá ro zott ré szé re – a (3) be kez dés ben fog lal ta kat ki -
vé ve – ak kor vá lik jo go sult tá, ha”

(2) A Ren de let 9.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül
ki, és egy ide jû leg a je len le gi (3)–(11) be kez dés szá mo zá sa 
(4)–(12) be kez dés re vál to zik:

„(3) A men tor ösz tön dí já nak a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ré szé re nem vá lik jo go sult tá, ha:

a) az ál ta la men to rált ta nu ló ja ví tó vizs gát tesz, vagy

b) az ál ta la men to rált ta nu ló tan év végi ta nul má nyi át -
la gá ban – az ösz tön dí jas jog vi szony tan évé ben – 0,5 ti ze -
des vagy azt meg ha la dó rom lás áll be a 6.  § (6) be kez dé sé -
nek j) pont já ban meg ha tá ro zott ta nul má nyi át lag hoz
 képest.”

(3) A Ren de let új szá mo zá sa sze rin ti 9.  § (7) be kez dé sé -
nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(7) Amennyi ben az ösz tön díj szer zõ dés vagy a tá mo ga -
tá si szer zõ dés a pá lyá za ti dön tés rõl  szóló ér te sí tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül – a nyer tes pá lyá -
zók nak, illetve a köz ok ta tá si in téz mény nek fel ró ha tó ok -
ból – nem jön lét re, a dön tés ha tá lyát vesz ti.”

(4) A Ren de let új szá mo zá sa sze rin ti 9.  § (8) be kez dé sé -
nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(8) Amennyi ben a ko ráb ban esély egyen lõ sé gi ösz tön -
díj ban ré sze sült ta nu ló és men to ra kö zö sen újabb pá lyá za -
tot nyújt be va la mely esély egyen lõ sé gi ösz tön díj ra, a pá -
lyáz ta tó szerv az újabb pá lyá zat el bí rá lá sá nál mér le ge li azt 
is, hogy a ta nu ló és a men tor kö zös te vé keny sé gé nek ered -
mé nyei – a men tor ál tal a (9) be kez dés sze rint be nyúj tott
elõ re ha la dá si napló alap ján – in do kolt tá te szik-e az újabb
ösz tön dí jas jog vi szony lé te sí té sét.”

(5) A Ren de let új szá mo zá sa sze rin ti 9.  § (9) be kez dé sé -
nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(9) A men tor a 7.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban
meg ha tá ro zott elõ re ha la dá si nap lót az ösz tön dí jas idõ szak
vé gén – az ösz tön díj szer zõ dés ben rög zí tett ha tár idõ ig –
nyújt ja be a köz ok ta tá si in téz mény nek. A köz ok ta tá si in -
téz mény a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak meg va ló su -
lá sá ról – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ig – pénz ügyi el szá mo lást ké szít, és nyújt be a pá lyáz ta -
tó szerv nek. A köz ok ta tá si in téz mény sa ját be szá mo ló já -
nak ré sze ként to váb bít ja a men tor elõ re ha la dá si nap ló ját a
pá lyáz ta tó szerv nek.”

(6) A Ren de let új szá mo zá sa sze rin ti 9.  § (11) be kez dé -
sé nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(11) Ha a ta nu ló ta nu lói jog vi szo nya az esély egyen lõ -
sé gi ösz tön dí jak ese té ben a köz ok ta tá si in téz mény ben
meg szû nik, a köz ok ta tá si in téz mény er rõl 8 mun ka na pon
be lül ér te sí ti a pá lyáz ta tó szer vet, és a (12) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel meg szû nik a ta nu ló ösz tön dí jas jogvi -
szonya.”
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(7) A Ren de let 9.  §-a az aláb bi (13) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) Amennyi ben a ta nu ló vagy a men tor te kin te té ben
az ösz tön díj ra való jo go sult ság va la mely fel té te le meg szû -
nik, a köz ok ta tá si in téz mény a ta nu ló val, valamint annak
men to rá val nem köt ösz tön díj szer zõ dést, illetve a már
meg kö tött ösz tön díj szer zõ dést – több ta nu lót men to rá ló
men tor ese tén az érin tett ta nu ló ra vo nat ko zó rész ben –
egy ol da lú an meg szün te ti, és er rõl a pá lyáz ta tó szer vet ha -
la dék ta la nul ér te sí ti. A köz ok ta tá si in téz mény az ösz tön -
díj szer zõ dést a ta nul má nyi fél év azon hó nap já nak utol só
nap já val szün te ti meg, amely fél év ben az ösz tön díj ra való
jo go sult ság fel té te le meg szûnt.”

(8) A Ren de let 9.  §-a az aláb bi (14) és (15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(14) A ta nu ló az ösz tön díj szer zõ dés meg kö té sét meg -
elõ zõ en és az ösz tön dí jas jog vi szony idõ tar ta ma alatt in do -
kolt eset ben egy al ka lom mal men tor vál tást kez de mé nyez -
het a pá lyáz ta tó szerv nél. A men tor vál tás fel té te le, hogy
annak a ta nu ló vagy tör vényes kép vi se lõ je ál ta li írás ban
in do kolt kez de mé nye zé sé vel egy ide jû leg a ta nu ló ál tal ki -
vá lasz tott sze mély pá lyá za tot nyújt son be az e ren de let ben
elõ írt for má ban, és hogy a men tor ként pá lyá zó sze mély
meg fe lel jen az e ren de let ben a men to rok ra elõ írt fel té te -
lek nek. Amennyi ben a pá lyáz ta tó szerv a men tor vál tást in -
do kolt nak tart ja, er rõl ér te sí ti a ta nu ló köz ok ta tá si in téz -
mé nyét, hogy az kez de mé nyez ze a ta nu ló ko ráb bi men to -
rá val kö tött ösz tön díj szer zõ dés meg szün te té sét és a ta -
nulóval kö tött ösz tön díj szer zõ dés mó do sí tá sát. Az új men -
tor ral a köz ok ta tá si in téz mény ösz tön díj szer zõ dést köt,
illetve amennyi ben a ta nu ló ál tal vá lasz tott új men tor már
ren del ke zik az Ösz tön díj prog ram ban ösz tön dí jas jog vi -
szonnyal, az új men tor ösz tön díj szer zõ dé sét a köz ok ta tá si
in téz mény mó do sít ja. Men tor vál tás ese tén az 5.  § (1) be -
kez dé sét meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy
amennyi ben a men tor vál tás az ott meg ha tá ro zott szám túl -
lé pé sét je len te né, a pá lyáz ta tó szerv a men tor vál tást nem
en ge dé lye zi, és er rõl az érin tet te ket ér te sí ti.

(15) Men tor vál tás ese tén a régi men tor kö te les az ál ta la
a men tor vál tás idõ pont já ig ve ze tett, a 7.  § (1) be kez dé sé -
nek e) pont já ban meg ha tá ro zott elõ re ha la dá si nap lót a
köz ok ta tá si in téz mény nek át ad ni, ame lyet az a 9.  § (9) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint to váb bít a pá lyáz ta tó
szerv nek. Men tor vál tás ese tén a régi men tor, illetve –
amennyi ben a men tor vál tás ra (a ta nu ló köz ok ta tá si in téz -
mé nyé nek er rõl tör té nõ ér te sí té sé re) a tan év he te dik hó -
nap ját köve tõen ke rül sor – az új men tor nem jo go sult ösz -
tön dí já nak a 9.  § (2) be kez dé se sze rin ti ré szé re.”

7.  §

A Ren de let 10.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés vagy az ösz -
tön díj szer zõ dés a pá lyá za ti dön tés rõl  szóló ér te sí tés kéz -

hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül – a köz ok ta tá si 
in téz mény nek, illetve a ku ta tó cso port tag ja i nak fel ró ha tó
ok ból – nem jön lét re, a dön tés ha tá lyát vesz ti.”

8.  §

(1) A Ren de let 11.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„A köz ok ta tá si in téz mény ezen ada to kat a pá lyá zat be -
nyúj tá sa kor a pá lyá zat el bí rá lá sa és a tá mo ga tá si szer zõ dés 
meg kö té se cél já ból, illetve ak kor to váb bít ja a pá lyáz ta tó
szerv ré szé re, ha azok kal össze füg gés ben az ösz tön díj szer -
zõ dést vagy a tá mo ga tá si szer zõ dést mó do sí ta ni vagy
meg szün tet ni, fel bon ta ni szük sé ges, valamint az ösz tön díj
eset le ges vissza fi ze té sé rõl  szóló dön tés cél já ból.”

(2) A Ren de let 11.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi 
ren del ke zés lép:

„(3) A pá lyáz ta tó szerv a ré szé re a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint to váb bí tott ada to kat az ott meg ha -
tá ro zott cé lok ra és csak a pá lyá za tok el bí rá lá sá hoz, a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé hez, valamint az ösz tön díj -
szer zõ dés, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá hoz,
meg szün te té sé hez, fel bon tá sá hoz szük sé ges mér ték ben és
ide ig, illetve az ösz tön díj vissza fi ze té sé rõl  szóló dön tés
ese tén az ösz tön díj tény le ges vissza fi ze té sé ig hasz nál hat ja 
fel.”

9.  §

(1) A Ren de let 12.  § 1. pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„1. Hát rá nyos hely ze tû a 3.  § (1) be kez dé sé nek al kal -
ma zá sá ban:

1.1. va la mennyi esély egyen lõ sé gi ösz tön díj ese té ben
az a ta nu ló

a) akit csa lá di kö rül mé nyei, szo ciá lis hely ze te  miatt a
jegy zõ vé de lem be vett, vagy

b) aki nek rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re
való jo go sult sá gát a jegy zõ meg ál la pí tot ta;

1.2. az Út az érett sé gi hez és az Út a szak má hoz ösz tön -
dí jak ese té ben az a nagy ko rú ta nu ló is:

a) akit csa lá di kö rül mé nyei, szo ciá lis hely ze te  miatt a
jegy zõ ko ráb ban vé de lem be vett, vagy

b) aki nagy ko rú vá vá lá sa után is jo go sult rend sze res
gyer mek vé del mi ked vez mény re, vagy

c) aki ese té ben – a 23. élet év be töl té sét köve tõen – a
ház tar tás ban (csa lád ban) az egy fõre jutó havi jö ve de lem
össze ge nem ha lad ja meg a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
19.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ket.”
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(2) A Ren de let 12.  § 2. pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„2. Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû:

2.1. va la mennyi esély egyen lõ sé gi ösz tön díj ese té ben
az a ta nu ló:

a) aki az 1.1. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint hát rá -
nyos hely ze tû nek mi nõ sül, és aki nek a tör vényes fel ügye -
le tét el lá tó szü lõ je, szü lei, gyám ja, gyám jai leg fel jebb az
is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe -
jez te be, fe jez ték be si ke re sen, vagy

b) akit tar tós ne ve lés be vet tek;

2.2. az Út az érett sé gi hez és az Út a szak má hoz ösz tön -
dí jak ese té ben az a nagy ko rú ta nu ló is:

a) aki az 1.2. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint hát rá -
nyos hely ze tû nek mi nõ sül, és aki nek a tör vényes fel ügye -
le tét ko ráb ban el lá tó szü lõ je, szü lei, gyám ja, gyám jai leg -
fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má -
nya it fe jez te be, fe jez ték be si ke re sen, vagy

b) akit ko ráb ban tar tós ne ve lés be vet tek.”

(3) A Ren de let 12.  § 4. pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„4. köz ok ta tá si in téz mény: az esély egyen lõ sé gi ösz tön -
dí jak ese té ben a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény 20.  § (1) be kez dé sé nek b)–f) pont já ban, az Út a tu do -
mány hoz prog ram ese té ben a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény 20.  § (1) be kez dé sé nek b)–g) pont já -
ban meg ha tá ro zott in téz mény.”

(4) A Ren de let 12.  §-a az aláb bi 8. pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„8. ta ná ri kép zés: a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû
alap kép zés, valamint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény sze rin ti ta ná ri mes ter kép zés.”

10.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. E ren de le tet a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg hir de tett
pá lyá za tok és az azok alap ján lét re jö võ ösz tön dí jas jog vi -
szo nyok te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ren de let 6.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
9.  §-ának új (6) be kez dé sé ben, valamint 10.  § (3) be kez dé -
sé ben az „ösz tön díj szer zõ dést” szö veg rész he lyé be az
„ösz tön díj szer zõ dést” szö veg rész, a Ren de let 9.  §-ának új
(7) be kez dé sé ben az „ösz tön díj szer zõ dés” szö veg rész he -
lyé be az „ösz tön díj szer zõ dés” szö veg rész, a Ren de let
9.  §-ának új (9) be kez dé sé ben az „ösz tön díj szer zõ dés ben” 

szö veg rész he lyé be az „ösz tön díj szer zõ dés ben” szö veg -
rész lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
78/2006. (IV. 4.) Korm.

rendelete

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését
szolgáló árverés és pályázat szabályairól

A Kor mány az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi 
C. tör vény (a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny ség vég zé sé hez

szük sé ges pol gá ri célú frek ven cia hasz ná la ti jo go sult sá got
igény lõ ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok ra és egyéb szer ve ze tek re,
valamint a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ra (a továb biak ban: 
ha tó ság),

b) a pol gá ri célú frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság ár ve -
rés, illetve pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos
el já rá sok ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) fel hí vás: a pá lyá zat ki írá sá ról  szóló ér te sí tés, mely -

ben a ha tó ság ér te sí tést tesz köz zé az el já rás meg in dí tá sá -
ról az e ren de let ben fog lalt tar ta lom mal, he lyen és mó don;

b) frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság: fel ha tal ma zás,
amely az ár ve rés, illetve a pá lyá zat nyer te se ré szé re biz to -
sít ja, hogy rá dió-táv köz lé si te vé keny ség hez ár ve rés,
illetve pá lyá zat tár gyát ké pe zõ frek ven cia kész let hasz ná -
la tá ra ki zá ró la go san köz igaz ga tá si ha tó sá gi en ge délyt sze -
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rez zen, és ezek alap ján rá dió há ló za tot he lyez zen üzem be,
illetve üze mel tes sen;

c) hir det mény: az ár ve rés ki írá sá ról  szóló ér te sí tés,
mely ben a ha tó ság ér te sí tést tesz köz zé az el já rás meg in dí -
tá sá ról az e ren de let ben fog lalt tar ta lom mal, he lyen és mó -
don;

d) je lent ke zõ: a ki írá si do ku men tá ció alap ján frek ven -
cia hasz ná la ti jo go sult sá got sze rez ni kí vá nó ter mé sze tes,
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság
vagy egyéb szer ve zet, amely a ki írás sze rin ti ha tár idõn be -
lül rész vé te li je lent ke zést nyúj tott be;

e) ki írá si do ku men tá ció: az ár ve rés vagy a pá lyá zat és
az azok ra tör té nõ je lent ke zés rész le tes sza bá lya it tar tal ma -
zó do ku men tá ció;

f) ki ki ál tá si ár: a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro -
zott in du ló összeg, amely alatt ár ve rés ese tén a frek ven cia -
hasz ná la ti jo go sult ság nem ítél he tõ oda;

g) pá lyá za ti díj: a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro -
zott összeg, amely alatt pá lyá zat ese tén a frek ven cia hasz -
ná la ti jo go sult ság nem ítél he tõ oda;

h) részt ve võ: a rész vé te li nyil ván tar tás ba vett jelent -
kezõ;

i) rész vé te li díj: az az összeg, amely nek be fi ze té sé vel a
je lent ke zõ jo got sze rez az ár ve ré sen, illetve pá lyá za ton
való rész vé tel re, amennyi ben a ki írá si do ku men tá ci ó ban
fog lalt egyéb fel té te lek nek meg fe lel;

j) tel jes ár ve ré si díj: egy nyer tes ál tal az ár ve ré sen el -
nyert va la mennyi frek ven cia kész let re vo nat ko zó vég le ges
árak össze gé nek ál ta lá nos for gal mi adó val nö velt ér té ke;

k) tel jes pá lyá za ti díj: pá lyá za ti el já rás so rán egy nyer -
tes ál tal el nyert va la mennyi frek ven cia kész let re vo nat ko -
zó vég le ges árak össze gé nek ál ta lá nos for gal mi adó val nö -
velt ér té ke;

l) vég le ges ár: az ár ve ré sen, illetve pá lyá za ton egy
adott frek ven cia kész let re el ért ár, a for gal mi adó be szá mí -
tá sa nél kül.

AZ ÁRVERÉS ÉS A PÁLYÁZAT KÖZÖS SZABÁLYAI

3.  §

(1) Az ár ve rés, illetve a pá lyá zat egyes – a frek ven cia sá -
vok fel hasz ná lá si sza bá lya i ról  szóló jog sza bály sze rint –
hasz no sí tás ra ki je lölt frek ven cia tar to má nyok frek ven cia -
hasz ná la ti jo go sult sá gá nak oda íté lé se ér de ké ben az Eht. és 
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
köz igaz ga tá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint le foly -
ta tott el já rás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás le bo nyo -
lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat – ide ért ve a fel hí vás vagy 
hir det mény el ké szí té sét és köz zé té te lét, to váb bá a ki írá si
do ku men tá ció ki dol go zá sát is – a ha tó ság lát ja el.

(3) A ki írá si do ku men tá ció sze rin ti el já rás tár gyát ké pe -
zõ frek ven cia kész let, illetve frek ven cia blokk hasz ná la ti
jo go sult sá ga te kin te té ben

a) ár ve rés ese tén a meg aján lott ár;

b) pá lyá zat ese tén az aján la tok ér té ke lé sé re a pá lyá za ti
ki írás ban elõ ze tesen meg ha tá ro zott el vek alap ján ke rül sor 
a dön tés re.

Árverés, illetve pályázat kiírása

4.  §

(1) A ha tó ság ál tal ki dol go zott és a pol gá ri célú frek ven -
cia gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) ál tal jó vá ha gyott ki írá si do ku men tá ci ó nak tar tal -
maz nia kell:

a) az el já rás rend jé re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyo kat
(kü lö nö sen: je lent ke zés fel té te lei, mód ja, ha tár idõk, az el -
já rás ered mé nyes sé vagy ered mény te len né nyil vá ní tá sá -
nak fel té te lei, a ki írá si do ku men tá ció mó do sí tá sá nak fel té -
te lei), tá jé koz ta tást a jog or vos la ti rend szer rõl, jog sér tés
ese tén al kal maz ha tó szank ci ó kat;

b) az el nyer he tõ frek ven cia kész let le írá sát, valamint
hasz ná la tá nak rész le tes fel té te le it;

c) a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság alap ján vé gez he -
tõ elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny ség alap ve tõ ada ta it és
vég zé sé nek fel té te le it;

d) a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság to vább hasz no sít -
ha tó sá gá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi fel té te le ket;

e) a rész vé te li díj össze gét és meg fi ze té sé nek feltéte -
leit;

f) a ki ki ál tá si ár, illetve a pá lyá za ti díj mér té két és a tel -
jes ár ve ré si, illetve tel jes pá lyá za ti díj meg fi ze té sé nek fel -
té te le it;

g) a rész vé tel lel kap cso la tos fel té te le ket;

h) a bank ga ran cia vagy bank ga ran ci ák össze gét és a
bank ga ran ci ák ra vo nat ko zó egyéb fel té te le ket;

i) az el já rás ra vo nat ko zó egyéb jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel té te le ket.

(2) Amennyi ben a frek ven cia elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tás nyúj tá sá ra hasz nál ha tó, a ki írá si do ku men tá -
ció az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl tar tal maz -
hat ja

a) a nyúj ta ni kí vánt szol gál ta tás hoz mi ni má li san elõ írt
há ló zat le írá sát,

b) a há ló zat lé te sí té sé hez vagy meg szer zé sé hez szük sé -
ges va gyo ni biz to sí ték ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket,

c) a szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ pont ját és a te rü le ti 
el lá tott ság bõ ví té sé nek idõ be ni üte me zé sét.

(3) A ha tár idõ ket úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a je lent ke -
zé si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 8 hó na pon be lül meg sze -
rez he tõ le gyen a frek ven cia ki je lö lés.
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(4) A ha tó ság kö te les a hir det mény ben, illetve a fel hí -
vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel a ki írá si dokumentá -
ciót min den ér de kelt szá má ra be sze rez he tõ vé ten ni.

(5) A ha tó ság jo go sult a ki írá si do ku men tá ci ó ban a be -
nyúj tott pá lyá za tok ra vo nat ko zó aján la ti kö tött sé get meg -
ál la pí ta ni, amely nek idõ tar ta ma az el já rást le zá ró dön tés
jog erõ re emel ke dé sé nek vár ha tó idõ pont ját 60 nap pal nem 
ha lad hat ja meg. Amennyi ben a ha tó ság a ki írá si do ku men -
tá ci ót a je lent ke zé sek be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le -
tel tét köve tõen mó do sít ja, illetve a je lent ke zõ ket vi szont -
aján lat té te lé re hív ja fel, a rész vé tel re je lent ke zõk ad di gi
aján la ta ik te kin te té ben a mó do sult, illetve a vi szont aján -
lat-té te li fel hí vás ban érin tett ren del ke zés vo nat ko zá sá ban
men te sül nek aján la ti kö tött sé gük alól.

5.  §

(1) Az ár ve rés, illetve a pá lyá zat ki írá sá ról  szóló hir det -
ményt, illetve fel hí vást a ha tó ság a Hír köz lé si Ér te sí tõ ben,
valamint elekt ro ni kus úton a ha tó ság hon lap ján köz zé te -
szi. A köz zé té tel idõ pont já nak a Hír köz lé si Ér te sí tõ nek a
ha tó ság hon lap ján tör té nõ köz zé té te lé nek nap ja szá mít.

(2) A köz zé tett hir det mény nek, illetve fel hí vás nak tar -
tal maz nia kell az ár ve rés és a pá lyá zat leg fon to sabb ada -
tait, hi vat ko zást a jog sza bály ra, amely alap ján a ki írás tör -
té nik, valamint a ki írá si do ku men tá ció meg szer zé sé nek
mód ját és fel té te le it.

6.  §

(1) A ha tó ság jo go sult a hir det ményt, fel hí vást és a ki -
írá si do ku men tá ci ót az ob jek tív, át lát ha tó és hát rá nyos
meg kü lön böz te tés tõl men tes el já rás el ve it figye lembe
véve mó do sí ta ni.

(2) A hir det mény vagy fel hí vás mó do sí tá sát az azok
köz zé té te lé re irány adó sza bá lyok sze rint kell nyil vá nos -
ság ra hoz ni.

(3) A ki írá si do ku men tá ció mó do sí tá sát

a) a rész vé te li je lent ke zé si ha tár idõ le jár ta elõtt a ki írá -
si do ku men tá ció hoz zá fér he tõ sé gé re vo nat ko zó ere de ti
fel té te lek sze rint, azok ki írá si do ku men tá ci ó ban rög zí tett
mó don tör té nõ ér te sí té se mel lett, akik a ki írá si do ku men tá -
ci ót meg vá sá rol ták, illetve

b) a rész vé te li je lent ke zé si ha tár idõt köve tõen a je lent -
ke zõk szá má ra, a je lent ke zõk ki írá si do ku men tá ci ó ban
rög zí tett mó don tör té nõ ér te sí té se mel lett kell hoz zá fér he -
tõ vé ten ni.

(4) A hir det mény vagy fel hí vás mó do sí tá sa annak köz -
zé té te lé vel, a ki írá si do ku men tá ció mó do sí tá sa a do ku -
men tá ci ó ban sza bá lyo zott mó don lép ha tály ba, de leg ha -
ma rabb annak köz lé sé tõl szá mí tott 5. na pon.

Részvételi díj

7.  §

(1) A rész vé te li díj a ha tó ság be vé te lét ké pe zi. A rész vé -
te li dí jat a min den kor ha tá lyos áfatör vénynek meg fe le lõ
mér té kû for gal mi adó ter he li.

(2) A rész vé te li díj net tó össze ge nem ha lad hat ja meg a
ki ki ál tá si ár, illetve pá lyá za ti díj 2%-át. A rész vé te li díj
mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell ven ni az
ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá hoz szük -
sé ges költ sé ge ket, ide ért ve a fel ké szü lés hez szük sé ges
költ sé ge ket is.

(3) Amennyi ben az el já rás meg hi ú sul, a be fi ze tett rész -
vé te li dí jat vissza kell fi zet ni, ki vé ve, ha az el já rás meg hi ú -
su lá sá nak oka a részt ve võ ér dek kö ré ben me rült fel.

Konzultáció

8.  §

(1) A ha tó ság a hir det mény ben, illetve fel hí vás ban meg -
ha tá ro zott mó don, he lyen és idõ ben kon zul tá ci ót tart. A
kon zul tá ci ót leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát
meg elõ zõ 20. na pon kell meg tar ta ni. A kon zul tá ci ón azok
a sze mé lyek vagy szer ve ze tek, illetve a ki írá si do ku men tá -
ci ó ban meg ha tá ro zott szá mú kép vi se lõ ik ve het nek részt,
akik a ki írá si do ku men tá ci ót a hir det mény ben, illetve a fel -
hí vás ban meg ha tá ro zott mó don be sze rez ték.

(2) A kon zul tá ció so rán a tá jé koz ta tás el sõ sor ban az el -
nyer he tõ frek ven cia kész let jel lem zõ i re, hasz ná la tá ra és a
hasz ná lat kö rül mé nye i re, to váb bá a frek ven cia hasz ná la tá -
val vé gez he tõ te vé keny ség re vo nat ko zik.

(3) A ha tó ság a je lent ke zõk ré szé re a je lent ke zést meg -
elõ zõ en, a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen a részt ve võk ré -
szé re kér dés fel te vé si le he tõ sé get biz to sí t. A ki írá si do ku -
men tá ci ó val kap cso la to san a je lent ke zõk ál tal a je lent ke -
zé si ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 5. na pig írás ban, illetve a
kon zul tá ci ón szó ban fel tett kér dé sek re a ha tó ság leg ké -
sõbb 5 na pon be lül írás ban vá la szol úgy, hogy a vá lasz
meg adá sá tól a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tá ig a je lent ke zõ -
nek még leg alább 2 nap áll jon ren del ke zé sé re.

Jelentkezés és részvétel

9.  §

(1) Az ár ve ré sen, illetve pá lyá za ton az ve het részt:
a) aki nek a ha tó ság gal szem ben le járt ha tár ide jû frek -

ven cia díj-fi ze té si kö te le zett sé ge nincs;
b) aki nek nincs 60 nap nál ré geb ben le járt vám-, tár sa -

da lom biz to sí tá si já ru lék vagy a köz pon ti adó ha tó ság ál tal
nyil ván tar tott adó fi ze té si kö te le zett sé gük, to váb bá el kü lö -
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ní tett ál lam i pénz alap pal szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le -
zett sé gük, ki vé ve, ha a hi te le zõ az adós ság ké sõb bi idõ -
pont ban tör té nõ meg fi ze té sé hez írás ban hoz zá já rult;

c) aki nem áll csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy vég el szá -
mo lá si el já rás alatt;

d) aki a ki írá si do ku men tá ci ó ban, valamint a meg sze -
rez he tõ frek ven cia tar to mány ra a frek ven cia sáv fel hasz ná -
lá si sza bá lya i ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb 
fel té te lek nek meg fe lelt;

e) aki a ki írá si do ku men tá ci ót a hir det mény ben, illetve
fel hí vás ban meg ha tá ro zott mó don be sze rez te;

f) aki nek a ki ki ál tá si ár, illetve pá lyá za ti díj össze ge
meg fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló bank ga ran cia ren -
del ke zés re áll.

(2) Az ár ve ré sen, illetve a pá lyá za ton egy ide jû leg nem
ve het nek részt olyan jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok vagy egyéb szer ve -
ze tek, ame lyek egy más ban, vagy egyi ke a má sik ban, a rá -
di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény
2.  §-ának 3. pont ja sze rin ti be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren -
del ke zik, il le tõ leg ame lyek ben ugyan az a har ma dik fél
ren del ke zik be fo lyá so ló ré sze se dés sel.

10.  §

(1) Az ár ve rés re, illetve a pá lyá zat ra való je lent ke zés
so rán a je lent ke zõ kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy a ki írá si
do ku men tá ci ó ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ nek
is me ri el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti je lent ke zés hez csa tol ni
kell:

a) a je lent ke zõ azo no sí tá sá ra al kal mas dokumentu -
mokat:

aa) 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot vagy az ille té -
kes kül föl di ha tó ság ál tal ki adott iga zo lást, amely leg alább 
a cég be jegy zés té nyét, idõ pont ját, a jegy zett tõke nagy sá -
gát, a cég tu laj do no sa i nak, illetve a cég jegy zés re jo go sult
sze mély meg ne ve zé sét tar tal maz za,

ab) egyéb szer ve ze tek ese tén a nyil ván tar tás ba vé tel rõl
 szóló ha tá ro za tot, valamint 30 nap nál nem ré geb bi, mó do -
sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tot,
vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát, vagy egyéb lé -
te sí tõ ok ira tot;

b) a tu laj do no si össze té telt iga zo ló, valamint annak
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat, hogy mely
vál lal ko zá sok ren del kez nek a je lent ke zõ vál lal ko zá sá ban
be fo lyá so ló ré sze se dés sel;

c) tel jes sé gi nyi lat ko za tot, mely ben a je lent ke zõ fe le -
lõs sé get vál lal, hogy a be fo lyá so ló ré sze se dés meg ál la pí tá -
sá hoz szük sé ges min den do ku men tu mot és in for má ci ót
ren del ke zés re bo csá tott;

d) a je lent ke zõ nek az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti el já -
rás ban tör té nõ tel jes körû kép vi se le té re jo go sul tak ne vét,

sze mély azo no sí tó ada ta it, valamint a kép vi se le ti jog iga -
zo lá sá ra al kal mas do ku men tu mot;

e) a rész vé te li díj bank i át uta lá sát iga zo ló do ku men tu -
mot;

f) a ki írá si do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló do ku -
men tu mot;

g) a 9.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó iga zo lá so kat;

h) a je lent ke zõ 9.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó nyi lat ko za tát;

i) az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg je -
lölt egyéb do ku men tu mo kat.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt ok ira tok he lyett az ille -
té kes kül föl di ha tó ság ál tal hi te le sí tett má so lat is csa tol ha -
tó. A kül föl di ha tó ság ál tal ki adott ok ira tot, iga zo lást vagy
azok má so la tát hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal együtt
kell csa tol ni.

(4) Amennyi ben a je lent ke zõ nem ma gyar nyel ven nyújt 
be – a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túli egyéb – do ku men -
tu mot, csa tol ni kell annak ma gyar nyel vû for dí tá sát is. Vi -
ta tott eset ben – a ki írá si do ku men tá ció el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban – a ma gyar nyel vû vál to zat az irány adó.

(5) Hi te les for dí tás nak mi nõ sül a ren de let al kal ma zá sa
szem pont já ból az Or szá gos For dí tó és For dí tás hi te le sí tõ
Iro da, a ma gyar kül kép vi se le ti szerv és a ma gyar köz jegy -
zõ ál tal for dí tott vagy hi te le sí té si zá ra dé ká val el lá tott for -
dí tás, to váb bá a szak for dí tói vagy szak for dí tó-lek tor ké pe -
sí tés sel ren del ke zõ sze mély ál tal ké szí tett for dí tás.

(6) A ki írá si do ku men tá ció le he tõ vé te he ti a (2) be kez -
dés sze rin ti do ku men tu mok egyéb mó don és for má ban
– így kü lö nö sen elekt ro ni kus úton – tör té nõ be nyúj tá sát.

(7) A ki írá si do ku men tá ció le he tõ vé te he ti, hogy a je -
lent ke zõ a (2) be kez dés g) pont ja sze rin ti iga zo lá sok he -
lyett az iga zo lan dó kö rül mé nyek re vo nat ko zó sa ját nyi lat -
ko za tát nyújt sa be.

11.  §

(1) Ha a mi nisz ter a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza -
bá lya i ban a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé -
sé nek fel té te le ként a frek ven cia fel hasz ná lá sá hoz szük sé -
ges há ló zat tal való ren del ke zést vagy a há ló zat meg szer zé -
sé hez szük sé ges va gyo ni biz to sí té kot ír elõ, a je lent ke zõ az 
e fel té te lek nek való meg fe le lést kö te les írás ban, a há ló zat -
tal való ren del ke zést vagy a meg szer zés hez szük sé ges va -
gyo ni biz to sí té kot iga zo ló ok irat be nyúj tá sá val iga zol ni.

(2) A va gyo ni biz to sí ték a je lent ke zõ vá lasz tá sa sze rint
le het

a) az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség má sik tag ál la má ban
szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet, il le tõ leg bel föl di szék -
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he lyû hi tel in té zet és a je lent ke zõ ál tal kö tött hitelszer -
zõdés,

b) az elõ írt há ló zat meg szer zé sé nek cél já ra le kö tött és
el kü lö ní tett pénz esz kö zök rõl  szóló iga zo lás.

(3) Amennyi ben a je lent ke zõ a je lent ke zés idõ pont já -
ban már ren del ke zik a frek ven cia fel hasz ná lá sá hoz szük -
sé ges há ló zat ré szek kel, úgy annak for gal mi ér té két a va -
gyo ni biz to sí ték össze gét csök ken tõ té nye zõ ként le het
figye lembe ven ni.

12.  §

(1) A je lent ke zés kor a do ku men tu mo kat a ki írá si do ku -
men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mó don, he lyen és ha tár idõ ben 
kell be nyúj ta ni.

(2) A do ku men tu mok be nyúj tá sá ra ki zá ró lag a je lent ke -
zõ erre fel jo go sí tott kép vi se lõ je jo go sult.

(3) A be nyúj tott do ku men tu mok át vé te lé rõl a ha tó ság
át vé te li el is mer vényt ál lít ki, ame lyen fel tün te ti az át vé tel
pon tos ide jét.

13.  §

(1) A ha tó ság a je lent ke zé se ket a je lent ke zé si ha tár idõ
le jár tá tól szá mí tott 15 na pon be lül meg vizs gál ja ab ból a
szem pont ból, hogy:

a) a je lent ke zõ nem esik-e a 9.  § sze rin ti kor lá to zó ren -
del ke zé sek ha tá lya alá;

b) az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ írt
do ku men tu mok a ha tó ság hoz hi ány ta la nul be ér kez tek-e;

c) a be nyúj tott do ku men tu mok alap ján a je lent ke zõ
meg fe lel-e az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(2) Ha a je lent ke zõ a 9.  §-ban vagy a ki írá si do ku men tá -
ci ó ban fog lalt rész vé telt ki zá ró ren del ke zé sek be üt kö zik, a 
ha tó ság a je lent ke zõt 15 na pos ha tár idõ tû zé se mel lett fel -
hív ja a ki zá ró ok meg szün te té sé re. A ha tár idõ ered mény te -
len le tel te után a ha tó ság a je lent ke zõ nyil ván tar tás ba vé te -
lét meg ta gad ja, és a je lent ke zõ az el já rás to váb bi ré szé ben
ügy fél ként nem vesz részt.

(3) A ha tó ság az e ren de let ben és a ki írá si dokumentá -
cióban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ je -
lent ke zõ ket nyil ván tar tás ba ve szi.

(4) A nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok kö zül a részt ve -
võk neve, valamint azo no sí tá suk ra szol gá ló ada tok nyil vá -
no sak.

(5) A nyil ván tar tás ba vé tel rõl a ha tó ság a részt ve võ vé
vált je lent ke zõ ket ér te sí ti, és a nyil ván tar tás ba vett részt -
ve võk lis tá ját a ha tó ság hon lap ján köz zé te szi.

14.  §

(1) A rész vé te li fel té te lek nek az ár ve ré si, illetve a pá lyá -
za ti el já rás tel jes tar ta ma alatt meg kell fe lel ni. Amennyi -
ben a részt ve võ nem fe le l meg a rész vé te li fel té te lek nek, a
15.  § (1) be kez dé se sze rin ti bi zott ság ja vas la ta alap ján a
ha tó ság tör li a nyil ván tar tás ból, és a továb biak ban ügy fél -
ként nem ve het részt az el já rás ban.

(2) A részt ve võ kö te les a ki írá si do ku men tá ci ó ban fog -
lalt el já rá si sza bá lyo kat be tar ta ni.

(3) Amennyi ben a bi zott ság vagy a ha tó ság az el já rás
tar ta ma alatt a je len ren de let be vagy a ki írá si dokumentá -
cióba üt kö zõ ma ga tar tást ész lel, a ha tó ság – a bi zott ság
ész le lé se ese tén a bi zott ság ja vas la tá ra – a ki írá si do ku -
men tá ci ó ban rész le te zett jog kö vet kez mé nye ket al kal maz -
za, az ará nyos ság és a fo ko za tos ság el vét kö vet ve.

Az árverési, illetve a pályázati bizottság

15.  §

(1) A ha tó ság nak az ár ve rés le ve ze té sé re, illetve a pá -
lyá za tok ér té ke lé sé re bi zott sá got kell lét re hoz nia (a továb -
biak ban: bi zott ság), mely szak ér tõ ként mû kö dik köz re az
el já rás ban. A bi zott ság mun ká já ban a Nem ze ti Hír köz lé si
és In for ma ti kai Ta nács egy fõ vel, a pénz ügy mi nisz ter egy
fõ vel, a mi nisz ter, valamint a ha tó ság két-két fõ vel kép vi -
sel te ti ma gát.

(2) A bi zott sá got a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tá ig kell
lét re hoz ni. A bi zott ság az el já rást le zá ró dön tés jog erõ re
emel ke dé sé ig mû kö dik.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szer vek kö te le sek fel ké -
szül ni arra, hogy a bi zott ság ba az ál ta luk ere de ti leg meg je -
lölt kép vi se lõ tag he lyett – szük ség ese tén – meg fe le lõ pót -
ta got de le gál ja nak.

(4) A bi zott ság tag jai kö zül el nö köt vá laszt (a továb -
biak ban: bi zott ság el nö ke).

(5) Sza va zat egyen lõ ség ese tén a bi zott ság el nö ké nek
sza va za ta dönt.

16.  §

(1) A bi zott ság e ren de let és a ki írá si do ku men tá ció ál tal 
biz to sí tott ke re tek kö zött ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

(2) A bi zott ság a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) meg ál la pít ja a részt ve võk szá mát, és amennyi ben
nincs részt ve võ, az el já rás ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra 
tesz ja vas la tot a ha tó ság nak;

b) le ve ze ti az ár ve rést, illetve ér té ke li a pá lyá za tot;
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c) fe le lõs a napi jegy zõ köny vek ve ze té sé ért és a zá ró -
jegy zõ köny vek ki ál lí tá sá ért;

d) az el já rást le zá ró dön tés re vo nat ko zó in do ko lás sal
alá tá masz tott ja vas la tot tesz a ha tó ság nak, így kü lö nö sen
az ár ve rés, illetve a pá lyá za ti el já rás

da) ered mé nyes sé nyil vá ní tá sá ra és a nyer tes részt ve võ 
sze mé lyé re,

db) ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra;

e) vizs gál ja a részt ve võk el já rás so rán tett ki fo gá sa it, és 
in téz ke dé si ja vas la tot tesz;

f) ja vas la tot tesz a ha tó ság nak az ár ve rés, illetve a pá -
lyá za ti el já rás meg hosszab bí tá sá ra.

(3) A ki írá si do ku men tá ci ó ban egyéb fel ada tok el lá tá sa
is a bi zott ság ra ru ház ha tó.

(4) A részt ve võ ki fo gá sát a bi zott ság in téz ke dé si ja vas -
la tá val együtt a ha tó ság nak to váb bít ja.

(5) A bi zott ság az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti el já rás so -
rán fo lya ma to san ellen õr zi a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ -
ír tak be tar tá sát.

(6) Amennyi ben a bi zott ság meg ál la pít ja, hogy va la -
mely részt ve võ a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ ír ta kat meg -
sér ti, ja vas la tot tesz a ha tó ság nak a ki írá si do ku men tá ci ó -
ban fog lalt jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá ra, illetve a
ki írá si do ku men tá ci ó ban fog lalt sza bá lyok sú lyos meg sér -
té se ese tén a részt ve võ nyil ván tar tás ból való tör lé sé re és
el já rás ból tör té nõ ki zá rá sá ra.

(7) A bi zott ság ja vas la ta a ha tó sá got nem köti, de a
 bizottság ja vas la tá tól tör té nõ el té rést rész le te sen in do kol ni 
kell.

Zárójegyzõkönyv

17.  §

(1) A bi zott ság el já rá sá ról zá ró jegy zõ köny vet ké szít. A
zá ró jegy zõ könyv kö te le zõ tar tal mi ele me it ár ve rés ese tén
az 1. mel lék let, pá lyá zat ese tén pe dig a 2. mel lék let tar tal -
maz za.

(2) A zá ró jegy zõ köny vet az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti
bi zott ság el nö ke, valamint a bi zott ság ál tal fel kért jegy zõ -
könyv ve ze tõ írja alá.

(3) Az ár ve rés, illetve a pá lyá zat rész ered mé nye it és a
bi zott ság el já rás so rán ho zott dön té se it a napi jegy zõ köny -
vek tar tal maz zák, ame lyek a zá ró jegy zõ könyv el ké szül te -
kor annak mel lék le te i vé vál nak. A napi jegy zõ köny ve ket
az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti bi zott ság leg alább négy tag -
ja írja alá.

(4) A zá ró jegy zõ könyv egy ere de ti és annyi – a bi zott -
ság el nö ke ál tal hi te le sí tett – má so la ti pél dány ban ké szül,
amennyi részt ve võ je volt az ár ve rés nek, illetve a pá lyá zat -
nak.

(5) A bi zott ság a zá ró jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyát a
ha tó ság nak adja át, valamint min den részt ve võ szá má ra
átad egy hi te le sí tett má so la ti pél dányt. A zá ró jegy zõ -
könyv ben fog lalt ada tok – az adó szám ki vé te lé vel – köz ér -
de kû adat nak mi nõ sül nek. A zá ró jegy zõ köny vet a ha tó -
ság nál bár ki meg te kint he ti, ar ról – a költ sé gek meg fi ze té se 
mel lett – má so la tot kér het.

(6) Ha az el já rá si cse lek mény nél, illetve a bi zott ság ta -
nács ko zá sá nál köz jegy zõ van je len, a köz jegy zõ a köz -
jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen ta nú sít ja az el já rás sza bály sze rû sé gét.

A teljes árverési és pályázati díj megfizetése

18.  §

(1) A tel jes ár ve ré si dí jat, illetve a tel jes pá lyá za ti dí jat,
amely rõl a ha tó ság a min den kor ha tá lyos áfatör vénynek
meg fe le lõ mér té kû ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó
szám lát ál lít ki, egy összeg ben kell meg fi zet ni, azon ban a
ki írá si do ku men tá ció ren del kez het több rész let ben tör té nõ
fi ze tés rõl is.

(2) A tel jes ár ve ré si dí jat, illetve a tel jes pá lyá za ti dí jat
a) a nyer te sek nek az ár ve rést, illetve a pá lyá za tot ered -

mé nyes nek nyil vá ní tó dön tés jog erõ re emel ke dé sét köve -
tõen a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott ha tár idõ -
ben, a ki írá si do ku men tá ció ren del ke zé se hi á nyá ban har -
minc na pon be lül, vagy

b) ha az ár ve ré si, illetve pá lyá za ti ki írás több rész let ben 
tör té nõ fi ze tést tesz le he tõ vé, a ki írás ban meg ha tá ro zott
rész let fi ze té si ha tár idõ kön be lül kell tel je sí te ni ük a ha tó -
ság ál tal meg ha tá ro zott szám lá ra úgy, hogy az a szám lán
ha tár idõ ben, hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül jön.

(3) A tel je sí tés idõ pont já nak a ha tó ság ál tal meg ha tá ro -
zott szám lá ra tör té nõ jó vá írás nap ja mi nõ sül.

Bankgarancia

19.  §

(1) A ha tó ság kö te les a tel jes ár ve ré si vagy tel jes pá lyá -
za ti díj for gal mi adó val nö velt össze ge meg fi ze té sé nek
biz to sí té ká ul bank ga ran cia (tel je sí té si bank ga ran cia) be -
nyúj tá sát elõ ír ni, to váb bá jo go sult a ki írá si do ku men tá ci ó -
ban fog lalt el já rá si sza bá lyok biz to sí tá sa ér de ké ben bank -
ga ran cia (el já rá si bank ga ran cia) be nyúj tá sát elõ ír ni.

(2) Tel je sí té si bank ga ran cia ér vé nye sí té sé re ak kor ke rül 
sor, ha a nyer tes ha tár idõ ben a tel jes ár ve ré si dí jat, illetve a 
tel jes pá lyá za ti dí jat, vagy amennyi ben a rész let fi ze tés le -
het sé ges, a meg ha tá ro zott rész le tet nem, vagy csak rész -
ben fi ze ti be a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
szám lá ra, illetve a ha tó ság ál tal a ki írá si do ku men tá ci ó ban
meg ha tá ro zott egyéb ese tek ben.
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(3) Az ér vé nye sí tett tel je sí té si bank ga ran ci át a mu lasz tó 
ré szé re a ha tó ság nem fi ze ti vissza. A rész tel je sí tés ként be -
fi ze tett össze get a mu lasz tó ré szé re a ha tó ság vissza fi ze ti.

(4) A ha tó ság a tel je sí té si bank ga ran ci át fel sza ba dít -
ja, ha

a) a ha tó ság a je lent ke zõt nem vet te nyil ván tar tás ba,
b) a ha tó ság a részt ve võt a nyil ván tar tás ból tö röl te,
c) a ha tó ság az ár ve rést, illetve a pá lyá za tot dön té sé ben

ered mény te len nek nyil vá ní tot ta,
d) a részt ve võ az ár ve ré sen, illetve a pá lyá za ton si ker -

te len volt,
e) a nyer tes a tel jes ár ve ré si, pá lyá za ti dí jat meg fi zet te.

(5) Rész let fi ze tés ese tén a nyer tes részt ve võ nek az elsõ
tör lesz tõ rész let meg fi ze té sé re elõ írt ha tár idõn be lül be kell 
nyúj ta nia a ha tó ság hoz a tel jes ár ve ré si vagy pá lyá za ti díj
meg fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló tel je sí té si bank ga -
ran cia ál lí tá sát iga zo ló ok má nyo kat. Ab ban az eset ben, ha
a nyer tes részt ve võ az elõ írt ha tár idõ re az elsõ tör lesz tõ -
rész le tet meg fi zet te, csak a pá lyá za ti díj fenn ma ra dó
össze gé nek ere jé ig kell, hogy biz to sít sa ezen pá lyá za ti díj
bank ga ran ci á ját.

(6) Amennyi ben egy részt ve võ több frek ven cia kész let
hasz ná la tá ra is jo go sult sá got sze rez het, a részt ve võ nek
annyi – a hir det mény ben, illetve a fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott össze gû – tel je sí té si bank ga ran ci át kell ál lí ta nia,
ahány frek ven cia kész let hasz ná la tá ra jo go sult sá got kí ván
sze rez ni. Amennyi ben ke ve sebb frek ven cia kész let re nyer
el frek ven cia hasz ná la ti jo go sult sá got, mint ahány frek ven -
cia kész let re bank ga ran ci át ál lí tott, az el nem nyert frek -
ven cia kész let vo nat ko zá sá ban ál lí tott bank ga ran ci át a ha -
tó ság fel sza ba dít ja.

(7) Ab ban az eset ben, amennyi ben a részt ve võ a meg -
hir de tett több frek ven cia kész let bõl több re pá lyáz hat, de
csak egy hasz ná la tá ra sze rez het frek ven cia hasz ná la ti jo -
go sult sá got, ak kor a részt ve võ nek ele gen dõ egy da rab
bank ga ran ci át ki ál lí ta nia, mely a frek ven cia kész le tek kö -
zül a leg ma ga sabb összeg re és a leg hosszabb le já rat ra szól, 
amit az ered mény hir de tést köve tõen a tény le ge sen el nyert
frek ven cia kész let ér té ké nek és a ki írá si do ku men tá ci ó ban
fog lal tak nak meg fele lõen meg vál toz tat hat.

(8) Rész let fi ze tés ese tén az egyes tör lesz tõ rész le tek ha -
tár idõ re tör té nõ tel je sí té sét köve tõen a ha tó ság el jár annak
ér de ké ben, hogy a tel je sí té si bank ga ran cia mér té ke a tel je -
sí tett tör lesz tõ rész let nek meg fele lõen csök kent he tõ
 legyen.

(9) Az el já rá si bank ga ran cia össze gét és ér vé nye sí té sé -
nek fel té te le it a ha tó ság a ki írá si do ku men tá ci ó ban jo go -
sult meg ál la pí ta ni. Az el já rá si bank ga ran cia a ki írá si do ku -
men tá ci ó ban elõ írt el já rá si sza bály be tar tá sá nak biz to sí tá -
sát szol gál ja, az zal, hogy az el já rá si bank ga ran cia ér vé nye -
sí té sé re vo nat ko zó fel té te le ket a ha tó ság ará nyos, ob jek tív
és meg kü lön böz te tés tõl men tes mó don ál la pít ja meg. Az
el já rá si bank ga ran cia össze ge nem ha lad hat ja meg a tel je -
sí té si bank ga ran cia 50%-át.

Frekvenciahasználati jogosultság

20.  §

(1) A ha tó ság – a bi zott ság dön tés re vo nat ko zó ja vas la ta 
alap ján – ha tá ro zat ban vagy ha tó sá gi szer zõ dés ben ál la pít -
ja meg

a) az ár ve rés vagy a pá lyá zat ered mé nyes vagy ered -
mény te len vol tát, és

b) ered mé nyes ség ese tén az ár ve rés vagy a pá lyá zat
nyer te sét.

(2) Amennyi ben azért nem in dult ár ve ré si vagy pályá -
zati el já rás, mert nem ér ke zett rész vé te li je lent ke zés, a ha -
tó ság az ár ve rés vagy pá lyá zat meg hi ú su lá sát a hir det -
ménnyel, illetve a fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don
nyil vá nos ság ra hoz za.

(3) Csak olyan részt ve võ nyil vá nít ha tó nyer tes sé, amely 
a 13.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ba vé tel tõl meg -
fe lelt a rész vé te li fel té te lek nek.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti dön té sét a ha tó ság az összes 
részt ve võ nek ha la dék ta la nul meg kül di, valamint a hir det -
ménnyel, illetve a fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don
nyil vá nos ság ra hoz za.

(5) A ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti dön té sé ben – a ki -
írá si do ku men tá ci ó val, illetve a nyer tes aján lat tal össz -
hang ban – ren del ke zik a frek ven cia kész let hasz ná la tá nak
fel té te le i rõl, így kü lö nö sen

a) a frek ven cia ki je lö lés ki adá sa irán ti el já rás meg in dí -
tá sá nak ha tár ide jé rõl,

b) a szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár ide jé rõl, ha a
frek ven ci át a ki írá si do ku men tá ció, illetve a nyer tes aján -
lat sze rint szol gál ta tás nyúj tá sá ra hasz nál ják,

c) a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ írt, il le tõ leg a nyer tes
aján la tá ban vál lalt egyéb fel té tel rõl.

21.  §

(1) A frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sé nek
nap ján az ár ve rés, illetve a pá lyá zat nyer te sé nek ki zá ró la -
gos joga nyí lik arra, hogy az ál ta la el nyert frek ven cia hasz -
ná la tá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek ki adá sa ér de ké -
ben el já rást kez de mé nyez zen.

(2) A frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sé nek
nap ja:

a) a tel jes ár ve ré si díj, illetve a tel jes pá lyá za ti díj a ha -
tó ság ál tal meg ha tá ro zott szám lán tör té nõ jó vá írá sá nak
nap ja, vagy

b) több rész let ben tör té nõ fi ze tés ese tén az elsõ tör lesz -
tõ rész let nek a ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott szám lán tör té nõ 
jó vá írá sá nak nap ja, amennyi ben a nyer tes részt ve võ az
elsõ tör lesz tõ rész let tel csök ken tett tel jes ár ve ré si díj,
illetve tel jes pá lyá za ti díj össze gé nek meg fe le lõ bank ga -
ran ci át ál lí tott.
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(3) Frek ven cia ki je lö lést a ha tó ság ki zá ró lag az e ren de -
let sze rin ti el já rás ban frek ven cia hasz ná la ti jo go sult sá got
szer zett olyan jo go sult nak ad hat, amely a frek ven cia ki je -
lö lés jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te le i nek ele get tesz.

22.  §

A jo go sult a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer -
zé se fel té te le i nek a jo go sult ság tel jes ide je alatt kö te les
meg fe lel ni, amennyi ben va la mely fel té tel nek való meg fe -
le lés meg szû nik, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mény al kal maz ha tó.

23.  §

Ha a pá lyá za ti, illetve az ár ve ré si el já rás ered mény te le -
nül vég zõ dött, a ha tó ság a mi nisz ter egyet ér té se mel lett jo -
go sult a ki írás sze rin ti új el já rás meg in dí tá sá ról dön te ni.

ÁRVERÉS

Árverés elõkészítése

24.  §

(1) Az ár ve rés ki írá si do ku men tá ci ó já ban a 4.  §-ban
fog lal ta kon túl sze re pel tet ni kell:

a) az ár ve rés le bo nyo lí tá sá nak mód ját és rend jét, a
frek ven cia kész let vá lasz tá sá nak, valamint szük ség ese tén
az aján lat té tel rész le tes el já rá si sza bá lya it;

b) elekt ro ni kus úton le bo nyo lí tott ár ve rés ese tén annak
spe ci á lis jel lem zõ it, az ered mé nyes ség fel té te le it;

c) az ár ve rés meg sza kí tá sá nak és új ra in dí tá sá nak
 rendjét;

d) egyen lõ aján lat té te lek ese tén a részt ve võk rang so ro -
lá sá ra vo nat ko zó mód szert, ide ért ve a sor so lást;

e) ha a ha tó ság pró ba ár ve rés tar tá sát tart ja szük sé ges -
nek, az arra vo nat ko zó in for má ci ó kat;

f) ha szük sé ges, olyan ada tok és do ku men tá ci ók elõ -
írását, ame lyek alap ján a ha tó ság meg ítél he ti a je lent ke zõk 
szak mai és pénz ügyi al kal mas sá gát a frek ven cia kész let
ha té kony fel hasz ná lá sá ra és a ter ve zett szol gál ta tá sok
meg fe le lõ mi nõ sé gû nyúj tá sá ra.

(2) Az ár ve rés re je lent ke zés so rán be nyúj tan dó do ku -
men tu mok tar tal mi vizs gá la tá ról a ki írá si do ku men tá ció
ren del kez het úgy, hogy az egy út tal elõ mi nõ sí té si el já rás -
ként szol gál, amely biz to sít ja, hogy az ár ve ré sen csak azok 
a je lent ke zõk ve gye nek részt, akik szak mai és pénz ügyi
szem pont ból al kal ma sak a frek ven cia kész let ha té kony fel -
hasz ná lá sá ra, illetve a ter ve zett szol gál ta tás meg fe le lõ mi -
nõ sé gû nyúj tá sá ra.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti elõ mi nõ sí té si el já rás ban al -
kal ma zott szem pon to kat a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg
kell ha tá roz ni.

(4) Az elõ mi nõ sí tés so rán a je lent ke zõ ál tal ál lí tott va -
gyo ni biz to sí ték ról  szóló iga zo lást a ha tó ság ki zá ró lag ala -
ki szem pont ból, illetve a ki írá si do ku men tá ci ó ban fog lal -
tak nak való meg fe le lés szem pont já ból vizs gál ja.

(5) Az ár ve rést a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ 60. és
150. nap kö zött kell le bo nyo lí ta ni.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ha tár idõt a bi zott ság nak a
dön tés re vo nat ko zó egy han gú ja vas la ta alap ján a ha tó ság
egy al ka lom mal leg fel jebb 30 nap pal meg hosszab bít hat ja.

Próbaárverés

25.  §

(1) A pró ba ár ve rés hely szí né rõl és idõ pont já ról a részt -
ve võ ket leg ké sõbb a nyil ván tar tás ba vé tel kor tá jé koz tat ni
kell.

(2) A pró ba ár ve rés so rán a részt ve võk nek a ha tó ság
rész le tes tá jé koz ta tást nyújt, és be mu ta tót tart az ár ve rés
le bo nyo lí tá si rend jé rõl, to váb bá le he tõ sé get biz to sí t a szá -
mí tó gé pes rend szer – le en dõ részt ve võk ál ta li – ki pró bá lá -
sá ra.

Az árverés lebonyolítása

26.  §

(1) Az ár ve rést az ár ve ré si bi zott ság va la mennyi tag já -
nak rész vé te lé vel kell meg tar ta ni.

(2) A bi zott ság az ár ve rés le bo nyo lí tá sa so rán a részt ve -
võk ki fo gá sa i ról több sé gi sza va zat tal dönt, és – a dön tés
jegy zõ köny ve zé se mel lett – meg te szi in téz ke dé si ja vas la -
tát a ha tó ság nak.

(3) Ha a meg kez dett ár ve rés foly ta tá sa aka dály ba üt kö -
zik, ak kor a bi zott ság ja vas la tá ra a ha tó ság in téz ke dik az
ár ve rés meg sza kí tá sá ról és az aka dály meg szû né sét köve -
tõen azon na li új ra in dí tá sá ról.

A PÁLYÁZAT

Pályázat elõkészítése

27.  §

(1) A pá lyá za ti ki írá si do ku men tá ci ó ban a 4.  §-ban fog -
lal ta kon túl sze re pel tet ni kell:

a) az el já rás tár gyá ul szol gá ló frek ven cia kész let fel -
hasz ná lá sá val vég zett elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny -
ség, illetve nyúj tott szol gál ta tás fel té te le i nek azon pont -
jait, ame lyek re a részt ve võ aján la tot te het;
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b) azo kat az ér té ke lé si el ve ket és az ér té ke lés kor ki zá -
ró la go san figye lembe vett szem pon to kat, ame lyek alap ján
a részt ve võk egyen lõ eséllyel meg fe le lõ pá lyá za ti aján la -
tot te het nek;

c) amennyi ben a bi zott ság a pá lyá za to kat több for du ló -
ban ér té ke li, az egyes for du lók le bo nyo lí tá si rend jét,
valamint az egyes for du lók so rán be nyúj tott aján la tok ér té -
ke lé se kor figye lembe vett szem pon to kat, ame lyek alap ján
a részt ve võk egyen lõ eséllyel te het nek az egyes for du lók -
ban mó do sí tott pá lyá za ti aján la tot.

(2) Az ér té ke lés el ve i nek pár tat lan nak, át lát ha tó nak,
meg kü lön böz te tés tõl men tes nek és ará nyos nak kell len -
niük, valamint ki ala kí tá suk so rán figye lembe kell ven ni az
Eht.-ban meg ha tá ro zott cé lo kat.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti szem pon to kat
a pá lyá zat ér té ke lé se kor a bi zott ság el té rõ súllyal ve szi
figye lembe, a ki írá si do ku men tá ci ó ban köz zé kell ten ni az
egyes szem pon tok sú lyo zá sá ra vo nat ko zó el já rást is.

(4) Az ér té ke lés so rán a bi zott ság a ki írá si dokumentá -
cióban meg ha tá ro zott el vek tõl nem tér het el.

Jelentkezés

28.  §

(1) A pá lyá zó nak – a 10.  §-ban és 11.  §-ban meg ha tá ro -
zot ta kon túl – a ki írá si do ku men tá ció fel té te lei sze rint, az
ab ban meg ha tá ro zott mó don, he lyen és idõ ben be kell
nyúj ta nia

a) a tel jes pá lyá za ti díj ra vo nat ko zó aján la tát,
b) a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság bir to ká ban ter ve -

zett elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny ség re vo nat ko zó
aján la tát,

c) az üz le ti és pénz ügyi ter vét.

(2) A pá lyá za ti anya gok bon tá sa köz jegy zõ je len lé té ben 
tör té nik.

29.  §

(1) A pá lyá za tok ról a bi zott ság a ki írá si do ku men tá ci ó -
ban nyil vá nos ság ra ho zott és a ren de let ben meg ha tá ro zott
ér té ke lé si el vek nek meg fe le lõ ér té ke lést ké szít.

(2) A pá lyá zat ér té ke lé sé rõl a bi zott ság – va la mennyi
tag rész vé te lé vel – egy sze rû több sé gi sza va zat tal dönt.

(3) A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ered mé nyét a fel hí vás köz -
zé té te lét kö ve tõ 60. és 150. nap kö zött kell köz zé ten ni a
Hír köz lé si Ér te sí tõ ben, valamint elekt ro ni kus úton a ha tó -
ság hon lap ján. A köz zé té tel nap já nak a Hír köz lé si Ér te sí -
tõ ben tör té nõ meg je le nés nap ja szá mít.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ket a bi zott ság egy -
han gú dön té si ja vas la ta alap ján a ha tó ság egy al ka lom mal
leg fel jebb 30 nap pal meg hosszab bít hat ja.

Záró rendelkezések

30.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sét
szol gá ló ár ve rés és pá lyá zat sza bá lya i ról  szóló 11/2003.
(I. 30.) Korm. ren de let.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

31.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/20/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé sé rõl 
6., 7., 12. cik ké nek és Mel lék le te „B” rész e;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/21/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok kö zös keret -
szabályozásáról 9. cik ke.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. melléklet
a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az árverési zárójegyzõkönyv kötelezõ
tartalmi elemei

Az ár ve ré si zá ró jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:
a) az ár ve rés he lyét, idõ pont ját, elekt ro ni kus úton le bo -

nyo lí tott ár ve rés ese tén a rész vé tel mód já nak pon tos meg -
ha tá ro zá sát;

b) az ár ve ré si bi zott ság tag ja i nak ne vét;
c) a részt ve võk ne vét, adó szá mát és cí mét, valamint

kép vi se lõ ik ne vét, cí mét;
d) az ár ve re zett frek ven cia kész let meg je lö lé sét;
e) a rész vé te li díj össze gét;
f) a ki ki ál tá si árat;
g) az ár ve ré si ese mé nyek rö vid le írá sát;
h) a bi zott ság nak az el já rás so rán ho zott dön té se it és in -

téz ke dé si ja vas la ta it;
i) a bi zott ság nak az ár ve rés ered mé nyes sé vagy ered -

mény te len né nyil vá ní tá sá ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tát
és annak in do ko lá sát;

j) az ár ve rés ered mé nyét;
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k) az ár ve rés tár gyát ké pe zõ frek ven cia kész le ten ként a
leg ma ga sabb árat aján ló részt ve võ ne vét, adó szá mát,
valamint cí mét;

l) frek ven cia kész le ten ként a részt ve võk sor rend jét ár -
aján la ta ik nagy sá ga alap ján, amennyi ben er rõl a ki írá si do -
ku men tá ció sze rint ren del kez ni kell;

m) a frek ven cia kész let sze rin ti ta go lás ban a bi zott ság
nyer te sek re vo nat ko zó ja vas la tát;

n) a meg aján lott tel jes ár ve ré si dí jat;
o) tá jé koz ta tást a nyer te sek ál tal fi ze ten dõ tel jes ár ve ré -

si díj tel je sí té sé nek ha tár ide jé re és a be fi ze tés mód já ra;
p) tá jé koz ta tást a fi ze té si ké se de lem, rész tel je sí tés

vagy a tel je sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez mé nye i re;
q) tá jé koz ta tást arra vo nat ko zó an, hogy a frek ven cia -

hasz ná la ti jo go sult sá got meg szer zõ nyer te sek ré szé re a ha -
tó ság mi lyen el já rá si rend sze rint adja ki a ha tá lyos jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek nek meg fele lõen a frek ven cia hasz ná -
la tá hoz szük sé ges en ge dé lye ket.

2. melléklet
a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A pályázati zárójegyzõkönyv kötelezõ
tartalmi elemei

A pá lyá za ti zá ró jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá za ti bi zott ság tag ja i nak ne vét;
b) a részt ve võk ne vét, adó szá mát, valamint cí mét;
c) a pá lyá za ton meg hir de tett frek ven cia kész let meg je -

lö lé sét;
d) a rész vé te li díj össze gét;
e) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak rö vid le írá sát, valamint a

fel hí vás ban köz zé tett ér té ke lé si el vek és eset le ges sú lyo -
zá suk rész le tes ki fej té sét;

f) a bi zott ság nak az el já rás so rán ho zott dön té se it és in -
téz ke dé se it;

g) a pá lyá zat ér té ke lé sét;
h) a bi zott ság nak a pá lyá zat ered mé nyes sé vagy ered -

mény te len né nyil vá ní tá sá ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tát
és annak in do ko lá sát;

i) a bi zott ság ja vas la tát a pá lyá zat nyer te se i re (név,
szék hely, cég jegy zék szám fel tün te té sé vel);

j) frek ven cia kész le ten ként a pá lyá zat részt ve võ i nek el -
sõbb sé gi sor rend jét, amennyi ben er rõl a ki írá si do ku men -
tá ció sze rint ren del kez ni kell;

k) a frek ven cia kész let sze rin ti ta go lás ban a bi zott ság
nyer te sek re vo nat ko zó ja vas la tát;

l) az egyes nyer te sek ál tal fi ze ten dõ tel jes pá lyá za ti
 díjat;

m) tá jé koz ta tást a pá lyá zat nyer te sei ál tal fi ze ten dõ tel -
jes pá lyá za ti díj tel je sí té sé nek ha tár ide jé re, a be fi ze tés
mód já ra;

n) tá jé koz ta tást a fi ze té si ké se de lem, rész tel je sí tés
vagy a tel je sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez mé nye i rõl;

o) tá jé koz ta tást arra vo nat ko zó an, hogy a frek ven cia -
hasz ná la ti jo go sult sá got meg szer zõ nyer te sek ré szé re a ha -
tó ság mi lyen el já rá si rend sze rint adja ki a ha tá lyos jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek nek meg fele lõen a frek ven cia hasz ná -
la tá hoz szük sé ges en ge dé lye ket.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

26/2006. (IV. 4.) FVM
rendelete

a rizs intervenciójáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 45.  §
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Az intervenciós felajánlás

1.  §

(1) A rizs in ter ven ci ó ban tör té nõ rész vé tel fel té te le az
Euró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég -
re haj tá sá ban, illetve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer -
ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re -
ho zá sá ról és az ezzel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl
 szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rin ti re giszt rá -
ció.

(2) Az in ter ven ci ós idõ szak a rizs pi a cá nak kö zös szer -
ve zé sé rõl  szóló 1785/2003/EK (2003. szep tem ber 29.) ta -
ná csi ren de let (a továb biak ban: ta ná csi ren de let) 7. cikk
1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ szak.

(3) Az in ter ven ci ós idõ sza kon be lül az in ter ven ci ós
köz pon tok meg ha tá ro zá sa és a hán to lat lan rizs interven -
ciós hi va ta lok ál tal tör té nõ át vé te le te kin te té ben az
1785/2003/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza -
bá lya i ról  szóló 489/2005/EK (2005. már ci us 29.) bi zott sá -
gi ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 3. cik ké ben meg ha -
tá ro zott mi nõ sé gi elõ írásnak meg fe le lõ, mi ni mum 20 ton -
na – Ma gyar or szág te rü le tén ter mett – ho mo gén, per-, te -
her- és igény men tes, az 1006 10 vám ta ri fa szám alá tar to zó
rizst annak tu laj do no sa, valamint a fel aján lott áru ra vo nat -
ko zó an ren del ke zé si jog gal ren del ke zõ ter mé sze tes sze -
mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban: fel aján ló) a Me -
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zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
MVH) hon lap ján köz zé tett aján la ti for ma nyom tat vány ki -
töl té sé vel és be nyúj tá sá val fel ajánl hat ja in ter ven ci ó ra. A
fel aján lott rizst az aján la ton meg je lölt tá ro lá si he lyen szál -
lít ha tó ál la pot ban, el kü lö nít ve kell tá rol ni. A fel aján lott
rizs nem tar tal maz hat csá vá zott ve tõ ma got.

(4) Az MVH ki zá ró lag a Ren de let 6. cikk 1. be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott idõ sza kok ban be nyúj tott aján la to kat
fo gad hat ja el. Az el fo ga dott aján lat ban sze rep lõ rizst – a
Ren de let V. mel lék le té ben meg ha tá ro zott fel vá sá rol ha tó
összes mennyi ség figye lembe véte lével – az MVH a ta ná -
csi ren de let 6. cikk 1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in ter -
ven ci ós áron fel vá sá rol ja. A Ren de let V. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott összes mennyi sé get meg ha la dó fel aján lás
ese tén a Ren de let 7. Cikk (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki osz tá si együtt ha tó al kal ma zá sá ra ke rül sor. Az
in ter ven ci ós ár nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót
vagy a kom pen zá ci ós fel árat. A ki fi ze tés re ke rü lõ ár az
Euró pai Unió ál tal meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint az in -
ter ven ci ós ár tól el tér het.

(5) Ha a fel aján lott rizs nem fe le l meg a (3) be kez dés ben 
meg je lölt elõ írá sok nak, ak kor az MVH el uta sít ja a fel aján -
lást.

(6) Az aján lat a Tv. sze rin ti ké re lem nek mi nõ sül.

2.  §

(1) Az aján la tot az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz pos tai
úton kell be nyúj ta ni.

(2) A be nyúj tás nap já nak a pos tá ra adás nap ja te kin ten -
dõ.

(3) A rizs in ter ven ci ós aján lat ér vé nyes sé gi fel té te le az
aján lat te võ ál tal mel lé kelt iga zo lás ar ról, hogy a fel aján lott 
rizs vo nat ko zá sá ban az MVH le té ti szám lá ján le tét be he -
lyez te a Ren de let 6. cikk 2. be kez dés i) pont já ban meg ha -
tá ro zott biz to sí té kot. A biz to sí té kot a me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer-ipa ri ter mé kek hez kap cso ló dó biz to sí ték rend -
szer sza bá lya i ról  szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell ke zel ni.

(4) Az MVH a hoz zá be nyúj tott aján la tok raj ta kí vül ál ló 
ok  miatti ké se del mes be ér ke zé sé ért vagy azok el tû né sé ért
fe le lõs sé get nem vál lal.

A rizs elõ ze tes helyszíni ellenõrzése

3.  §

(1) Az MVH a fel aján lás ko ri tá ro lás he lyén – a fel aján ló 
elõ ze tes ér te sí té se mel lett – el len õriz he ti a fel aján ló ál tal
be nyúj tott aján la ton sze rep lõ rizs mi nõ sé gét, mennyi sé gét, 
meg lé tét, a tá ro lás kö rül mé nye it (kü lö nös te kin tet tel arra,
hogy a fel aján lott rizst el kü lö nít ve tá rol ják-e), valamint

azt, hogy a rizst va ló ban az aján la ton fel tün te tett rak tár ban
tá rol ják-e. Az MVH – az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott la bo ra tó ri u mok meg bí zá sá val – a rizs minõség-
 ellenõrzését is el vé gez he ti.

(2) A fel aján lott rizs nek meg kell fe lel nie az 1.  § (3) be -
kez dé sé ben meg je lölt elõ írásoknak, el len ke zõ eset ben az
MVH el uta sít ja a fel aján lást. A hely szí ni ellen õr zés alap -
ján el uta sí tott fel aján lás ese té ben az el uta sí tás sal kap cso la -
tos költ sé gek – me lyek meg ha tá ro zá sát és mér té két a
2. szá mú mel lék let 2. pont ja tar tal maz za – a fel aján lót ter -
he lik.

A rizs átvétele beszállítással

4.  §

(1) Az ad mi niszt ra tív ellen õr zés alap ján el fo ga dott
aján lat ra vo nat ko zó an az MVH ki je lö li az in ter ven ci ós
rak tárt és meg ha tá roz za a be szál lí tá si idõ sza kot, azaz a be -
szál lí tás leg ko ráb bi és leg ké sõb bi dá tu mát.

(2) A szál lí tást az (1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott
idõ sza kon be lül a fel aján ló, a ki je lölt in ter ven ci ós rak tár
üze mel te tõ je és az MVH kép vi se lõ je ál tal egyez te tett
ütem terv sze rint kell vég re haj ta ni.

(3) A fel aján ló, illetve a ki je lölt in ter ven ci ós rak tár a fe -
lek kel tör tént egyez te tés után egy al ka lom mal a be szál lí tá -
si idõ szak figye lembe véte lével írás ban kér he ti az ütem terv 
mó do sí tá sát az MVH Köz pon ti Hi va ta lá tól. A mó do sí tott
idõ pont ban tör té nõ be szál lí tás csak az MVH jó vá ha gyá sát
köve tõen kezd he tõ meg.

(4) Ha az ütem terv mó do sí tá sa a be szál lí tás
a) ko ráb bi meg kez dé sé re irá nyul, ak kor a ké re lem nek

leg ké sõbb a mó do sí tás sze rin ti be szál lí tás meg kez dé sét
meg elõ zõ ötö dik mun ka na pon,

b) el ha lasz tá sá ra irá nyul, ak kor a ké re lem nek leg ké -
sõbb a szál lí tás ere de ti leg üte me zett meg kez dé se elõt ti
ötö dik mun ka na pon
kell be ér kez nie.

(5) Ha a be szál lí tás – el há rít ha tat lan kül sõ ok ese té nek
ki vé te lé vel – nem az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot -
tak nak meg fele lõen tör té nik, ak kor az MVH a tel jes fel -
aján lást el uta sít ja és a fel aján ló kö te les meg té rí te ni az
MVH-nak a 2. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro -
zott költ sé ge ket.

5.  §

(1) Az MVH az ad mi niszt ra tív ellen õr zés alap ján el fo -
ga dott aján lat ban meg je lölt mennyi ség re a Ren de let
7. Cikk (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki osz tá si
együtt ha tót al kal maz za. Az így meg ha tá ro zott mennyi sé -
gû rizst a fel aján ló nak – leg fel jebb öt szá za lé kos mennyi -
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sé gi el té rés sel – az MVH ál tal ki je lölt in ter ven ci ós rak tár -
hoz el kell szál lí ta nia.

(2) Az egy na pon be szál lí tan dó rizs mi ni má lis mennyi -
sé ge – a be szál lí tás utol só nap ját ki vé ve – húsz ton na.

(3) Ha a fel aján ló az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mennyi ség nél több rizst szál lí t az MVH ál tal ki je lölt rak -
tár hoz, ak kor a több let mennyi sé get az MVH el uta sít ja. A
több let mennyi ség el szál lí tá sá ról a fel aján ló sa ját költ sé -
gén kö te les gon dos kod ni.

(4) Ha a fel aján ló az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mennyi ség nél ke ve sebb rizst szál lí t az MVH ál tal ki je lölt
rak tár hoz, ak kor az MVH a tel jes fel aján lást el uta sít ja. Az
el uta sí tott rizs el szál lí tá sá val, illetve a fel aján lás meg hi ú -
su lá sá val kap cso la tos költ sé gek a fel aján lót ter he lik. Az
el uta sí tás sal kap cso la tos költ sé gek meg ha tá ro zá sát és
mér té két a 2. szá mú mel lék let 1. pont ja tar tal maz za. A be -
szál lí tott és el uta sí tott rizs el szál lí tá sá ról a fel aján ló kö te -
les gon dos kod ni.

(5) A be szál lí tott rizst a be szál lí tás kor vett min ták hely -
szí ni el len õr zé se alap ján in do kolt eset ben a tel jes át vé te lig
el kü lö nít ve kell tá rol ni.

6.  §

Az MVH kép vi se lõ je el len õriz he ti a fel aján lás ko ri tá ro -
lás he lyén tör té nõ ki tá ro lás és a szál lí tás tel jes fo lya ma tát,
a fel aján lott rizs re vo nat ko zó fu var le ve lek meg lé tét. Az át -
vé tel so rán az MVH ellen õr zi az aján la ton sze rep lõ rizs
meg lé tét, mi nõ sé gét, mennyi sé gét, valamint azt, hogy a
rizst el kü lö nít ve, va ló ban az aján la ton fel tün te tett te lep he -
lyen tá rol ják.

7.  §

(1) A be szál lí tást köve tõen el uta sí tott áru in ter ven ci ós
rak tár ból tör té nõ el szál lí tá sá ról a fel aján ló nak az el uta sí -
tás ról  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen sa ját
költ sé gén, az MVH ál tal meg ha tá ro zott idõ pon tig in téz -
ked nie kell.

(2) Ha a fel aján ló nem gon dos ko dik az MVH ál tal meg -
ha tá ro zott idõ pon tig a rizs el szál lí tá sá ról, ak kor az MVH a
fel aján ló költ sé gén jo go sult el szál lít tat ni az árut az in ter -
ven ci ós rak tár ból a fel aján lás ko ri tá ro lás he lyé re.

A rizs helyben történõ átvétele

8.  §

(1) Az MVH az ad mi niszt ra tív ellen õr zés alap ján el fo -
ga dott aján lat ban meg je lölt mennyi ség re a Ren de let
7. Cikk (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki osz tá si

együtt ha tót al kal maz za. Az így meg ha tá ro zott mennyi sé -
gû rizst a fel aján lás ko ri tá ro lás he lyén is át ve he ti az MVH,
ha a rak tár az in ter ven ci ós rak tá rak ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lel. Az MVH meg ha tá roz za a hely szí ni
el len õr zé si idõ sza kot, azaz az ellen õr zés leg ko ráb bi és leg -
ké sõb bi idõ pont ját. A hely szí ni el len õr zést a meg ha tá ro -
zott idõ sza kon be lül a fel aján ló, a ki je lölt in ter ven ci ós rak -
tár üze mel te tõ je és az MVH kép vi se lõ je ál tal egyez te tett
ütem terv sze rint kell vég re haj ta ni.

(2) A fel aján ló, illetve a ki je lölt in ter ven ci ós rak tár az
érin tett fe lek kel tör tént egyez te tés után egy al ka lom mal
írás ban kér he ti az ütem terv mó do sí tá sát az MVH Köz pon ti 
Hi va ta lá tól.

(3) A hely ben tör té nõ át vé tel ese té ben a mennyi sé gi és
mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ áru ese té ben
az el uta sí tás sal kap cso la tos, 2. szá mú mel lék let 1. pont ja
sze rin ti költ sé gek a fel aján lót ter he lik.

(4) A hely szí ni el len õr zés re vo nat ko zó an a 3.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kat kell al kal maz ni.

A rizs minõségének vizsgálata

9.  §

(1) A min ta vé te le ket és a vizs gá la to kat csak azok az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott la bo ra tó ri u mok
(a továb biak ban: la bo ra tó ri um) vé gez he tik, ame lyek a
vizs gá lat idõ pont já ban ren del kez nek a Gra in and Feed
Tra de As so ci a ti on (GAFTA) mi nõ sí tés sel és az MVH-val
kö tött, a min ta vé te le zés re és a mi nõ ség vizs gá lat ra vo nat -
ko zó ér vé nyes szer zõ dés sel.

(2) A rep re zen ta tív min tá kat az MVH vagy annak meg -
bí zott kép vi se lõ je a la bo ra tó ri u mok va la me lyi ké be kül di
vizs gá lat ra. A meg bí zott la bo ra tó ri um a fel aján lott té tel bõl 
10 ton nán ként min tát vesz, majd rep re zen ta tív min tát ké -
pez, amely rep re zen ta tív min tá ról jegy zõ köny vet ál lít ki.

(3) A mi nõ sé gi jel lem zõ ket a fel aján lott rizs be szál lí tá -
sa, hely ben tör té nõ át vé te le so rán a la bo ra tó ri u mok ál tal
vett min ták alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(4) Az egy fel aján lott té tel re vo nat ko zó la bo ra tó ri u mi
jegy zõ köny vek össze sí té se a sú lyo zott át la go lás sza bá lyai
sze rint tör té nik. Ha va la me lyik pa ra mé ter nem éri el az in -
ter ven ci ós mi ni mum kö ve tel ményt, ak kor az MVH a tel jes 
fel aján lást el uta sít ja.

(5) A vizs gá lat tal meg bí zott la bo ra tó ri u mok a min ták fi -
zi kai, bel tar tal mi és tech ni kai jel lem zõ it meg ál la pít ják és a 
vizs gá lat ered mé nyé rõl jegy zõ köny vet ál lí ta nak ki, amit a
min ták be ér ke zé sét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül az
MVH-hoz el jut tat nak.

(6) Ab ban az eset ben, ha a rizs té tel fel aján ló ja vagy az
in ter ven ci ós rak tár a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat alap ján meg -
ál la pí tott mi nõ sé gi ered ményt nem fo gad ja el, bár mely fél
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újabb, dön tõ ér vé nyû la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot kez de mé -
nyez het, me lyet a Ren de let 13. Cikk (2) be kez dé se sze rint
kell el vé gez ni. A dön tõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot az elõ zõ
vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um tól el té rõ la bo ra tó ri um vég -
zi a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint. A dön tõ
vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott vizs gá la ti
jegy zõ könyv ben sze rep lõ ered mé nyek a fel aján ló és az in -
ter ven ci ós rak tár ré szé re is kö te le zõ ér vé nyû ek. A dön tõ
vizs gá lat költ sé ge a vi tá ban vesz tes fe let ter he li.

Döntés az intervenciós rizs átvételérõl, fizetési feltételek

10.  §

(1) Ha az aján lat és a fel aján lott rizs meg fe lel a Ren de let 
3. cik ké ben és az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek, ak kor a fel aján lást az MVH-nak el kell fo gad nia. A
fel aján lót az aján lat el fo ga dá sa ese tén a 2. szá mú mel lék let 
3. pont ja sze rin ti ál ta lá nos költ sé gek ter he lik.

(2) A mennyi sé gi és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek meg
nem fe le lõ áru ese té ben az el uta sí tás sal kap cso la tos költ sé -
gek – me lyek meg ha tá ro zá sát és mér té két a 2. szá mú mel -
lék let 1. pont ja tar tal maz za – a fel aján lót ter he lik.

(3) A fel aján lott rizs tel jes mennyi sé gét, valamint a
Ren de let 7. Cikk (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki osz tá si együtt ha tót figye lembe véve az MVH vagy kép -
vi se lõ je ál tal fel vett hely szí ni el len õr zé si jegy zõ könyv,
valamint a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nye alap ján az
MVH ha tá ro za tot hoz. Az áru el fo ga dá sa ese tén az MVH
el ké szí ti a fel aján lott áru ra vo nat ko zó át vé te li jegy zé ket és 
a vé tel ár-kal ku lá ci ót, me lye ket az el fo ga dó ha tá ro zat tal
együtt el küld a rizst fel aján ló ja, valamint az in ter ven ci ós
rak tár ré szé re.

11.  §

A ki fi ze tés a rizs mi nõ sé gét iga zo ló la bo ra tó ri u mi vizs -
gá la ti jegy zõ könyv be ér ke zé sét kö ve tõ 32. és 37. nap kö -
zött tör té nik.

Az intervenciós készletek tárolása

12.  §

(1) Az MVH a fel vá sá rolt in ter ven ci ós rizs kész le tet az
in ter ven ci ós tá ro lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek meg -
fe le lõ rak tá rak ban tá rol ja.

(2) Az MVH a rizs in ter ven ci ó já val kap cso la tos fel ada -
ta i nak el vég zé se cél já ból jo go sult szer zõ dést köt ni az in -
ter ven ci ós tá ro lás kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ rak tá rak
üze mel te tõ i vel, a vizs gá la to kat vég zõ la bo ra tó ri u mok kal,
valamint egyéb – a rizs in ter ven ci ó val kap cso lat ban szol -

gál ta tást vég zõ – ter mé sze tes sze méllyel, jogi sze méllyel,
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság -
gal.

(3) Az MVH az in ter ven ci ós rak tá rak ré szé re a ve lük
meg kö tött szer zõ dés alap ján le kö tött tá ro ló ka pa ci tás
figye lembe véte lével ren del ke zés re ál lá si dí jat, interven -
ciós kész let tény le ges tá ro lá sa ese tén pe dig rak tá ro zá si
 díjat fi zet, amely tar tal maz za az egy sze ri be- és ki tá ro lá si
dí jat és a tá ro lá si dí jat. A tá ro lá si díj ma gá ban fog lal ja a tá -
ro lás fo lya mán szük sé ges va la mennyi ke ze lés és mû ve let
költ sé gét is.

(4) Az in ter ven ci ós rizs mennyi ség rak tá rak kö zöt ti át tá -
ro lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket az MVH a hon lap ján te szi
köz zé.

Az intervenciós készletek értékesítése

13.  §

(1) Az in ter ven ci ós kész le tek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó
aján lat té te li (pá lyá za ti) fel hí vá so kat az MVH hon lap ján,
Köz pon ti Hi va ta lá ban, valamint a Ki ren delt sé ge in te szi
köz zé.

(2) Az in ter ven ci ós kész le tek meg vá sár lá sá ra vo nat ko -
zó aján la to kat az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz az aján lat té -
te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott mó don kell be nyúj ta ni. Az
aján lat té te li fel hí vás ban rög zí tett ha tár idõn túl be nyúj tott
ké re lem el uta sí tás ra ke rül.

(3) Az in ter ven ci ós kész le tek ér té ke sí té sé re be nyúj tott
aján la to kat sem mó do sí ta ni, sem vissza von ni nem le het.

(4) Az in ter ven ci ós kész le tek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó
aján la tok ki zá ró lag ak kor ér vé nye sek, ha az in ter ven ci ós
hi va ta lok bir to ká ban lévõ hán to lat lan rizs ér té ke sí té si el já -
rá sá nak és fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 75/91/EGK 
(1991. ja nu ár 11.) bi zott sá gi ren de let 13. cikk 4. be kez dé se 
sze rint meg ha tá ro zott biz to sí té kot a me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer-ipa ri ter mé kek hez kap cso ló dó biz to sí ték rend -
szer sza bá lya i ról  szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint az MVH ren del ke zé sé re bo -
csá tot ták.

(5) A nyer tes pá lyá zók ré szé re az MVH há rom mun ka -
na pon be lül meg kül di az aján lat el fo ga dá sá ról  szóló ha tá -
ro za tát és a 2. szá mú mel lék let 3. pont ja sze rin ti ál ta lá nos
költ sé ge ket tar tal ma zó szám lát. A nyer tes pá lyá zó nak el
kell fo gad nia az el nyert mennyi ség mí nusz öt szá za lé kos
mér té kû el té ré sét.

(6) A ki tá ro lás meg kez dé sét meg elõ zõ en az MVH-val a
rak tá ros és a vevõ egyez tet a ki tá ro lás me ne té rõl. A ki tá ro -
lás ról az MVH jegy zõ köny vet ké szít. A ki tá ro lás be fe je zé -
sét köve tõen az el nyert és ki tá rolt mennyi ség kö zöt ti kü -
lönb ség az MVH és a vevõ kö zött el szá mo lás ra ke rül.
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14.  §

Ex port ra tör té nõ ér té ke sí tés ese tén a kal ku lá ci ós ki lép -
te té si pon tot, valamint a ki lép te té si pon tig tör té nõ ma xi -
má lis fu var költ ség-té rí tés mér té két az MVH az aján lat té te -
li fel hí vás ban ha tá roz za meg.

Záró rendelkezések

15.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.
Ezzel egy ide jû leg a ga bo na és rizs in ter ven ci ó já ról  szóló
66/2004. (IV. 29.) FVM ren de let, valamint az azt mó do sí tó 
160/2004. (XI. 2.) és 51/2005. (VI. 4.) FVM ren de le tek ha -
tá lyu kat vesz tik az zal, hogy ren del ke zé se i ket a fo lya mat -
ban lévõ ügyek ben al kal maz ni kell.

(2) Az MVH az in ter ven ci ós köz pon tok lis tá já ról,
valamint egyéb tech ni kai tud ni va lók ról az in ter ven ci ós
idõ szak kez de te elõtt köz le ményt ad ki, me lyet in ter ne tes
hon lap ján, a Köz pon ti Hi va ta lá ban, valamint a Ki ren delt -
sé ge in tesz köz zé.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Bi zott ság 1996. no vem ber 8-i 2148/96/EK ren de -
le te a me zõ gaz da sá gi ter mé kek in ter ven ci ós kész le te i nek
fel mé ré sé re és mo ni tor ing já ra vo nat ko zó sza bá lyok meg -
ál la pí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 1991. ja nu ár 11-i 75/91/EGK ren de le te az
in ter ven ci ós hi va ta lok bir to ká ban lévõ hán to lat lan rizs ér té -
ke sí té sé re vo nat ko zó el já rá sok és fel té te lek meg ál la pí tá sá ról,

c) a Ta nács 2003. szep tem ber 29-i 1785/2003/EK ren -
de le te a rizs pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl,

d) a Bi zott ság 2005. már ci us 29-i 489/2005/EK ren de -
le te az in ter ven ci ós köz pon tok meg ha tá ro zá sa és a hán to -
lat lan rizs in ter ven ci ós hi va ta lok ál tal tör té nõ át vé te le te -
kin te té ben az 1785/2003/EK ta ná csi ren de let rész le tes al -
kal ma zá si sza bá lya i ról,

e) a Bi zott ság 1998. de cem ber 22-i 2808/98/EK ren de -
le te az eu ró val kap cso la tos ag ro mo ne tá ris rend szer nek a
me zõ gaz da ság ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes 
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról,

f) a Bi zott ság 1998. jú ni us 29-i 1410/1999/EK ren de le -
te az euró ag ro mo ne tá ris rend sze ré nek a me zõ gaz da sá gi
ága zat ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2808/98/EK ren de let,
valamint a 3889/87/EGK, a 3886/92/EGK, az
1793/93/EGK, a 2700/93/EGK és a 293/98/EK ren de le -
tek ben sze rep lõ egyes meg ha tá ro zó ügy le ti té nyek meg ha -
tá ro zá sá nak mó do sí tá sá ról,

g) a Bi zott ság 2000. no vem ber 7-i 2452/2000/EK ren -
de le te az eu ró val kap cso la tos ag ro mo ne tá ris rend szer nek a 
me zõ gaz da ság ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes 

sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2808/98/EK ren de let
mó do sí tá sá ról,

h) a Bi zott ság 2003. má jus 12-i 816/2003/EK ren de le te 
az eu ró val kap cso la tos ag ro mo ne tá ris rend szer nek a me -
zõ gaz da ság ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról,

i) a Bi zott ság 2003. de cem ber 29-i 2304/2003/EK ren -
de le te az eu ró val kap cso la tos ag ro mo ne tá ris rend szer nek a 
me zõ gaz da ság ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes 
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2808/98/EK ren de let
mó do sí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 26/2006. (IV. 4.) FVM rendelethez

A 3.  § (1) bekezdésében és a 9.  § (1) bekezdésében
meghatározott laboratóriumok listája

1. Ga bo na Cont rol, Con cor dia Köz rak tár Ke res ke del -
mi Rész vény tár sa ság, 1095 Bu da pest, So rok sá ri út 24.

2. SGS Hun gá ria Mi nõ ség el len õr zõ, Ke res ke del mi és
Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, 1124 Bu da -
pest, Si rály u. 4.

3. Mert cont rol Rész vény tár sa ság, 1095 Bu da pest,
Kvas say Jenõ út 1.

4. INSPECTION SERVISES HUNGARY Szol gál ta tó
Mi nõ ség el len õr zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, 1043
Bu da pest, Ló rántf fy Zsu zsan na u. 7–9.

5. Haj dú sá gi Ga bo na ipa ri Rész vény tár sa ság, 4025
Deb re cen, Szé che nyi u. 13.

6. Ag rog ra in Ke res ke del mi Rész vény tár sa ság, 1134
Bu da pest, Váci út 37.

7. Bá bol na Ta kar mány ipa ri Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár -
sa ság, 2942 Na gyig mánd, Bur gert Ró bert Ag rár Ipar i Park

8. MINERÁG Fej lesz té si, Ter me lé si és Ke res ke del mi
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, 7100 Szek szárd, Ke se lyü -
si út 9.

9. Deb re ce ni Egye tem Ag rár tu do má nyi Cent rum, Me -
zõ gaz da ság tu do má nyi Kar, Ag rár mû szer köz pont, a Nem -
ze ti Akk re di tá ló Tes tü let ál tal NAT–1–1054 szá mon Akk -
re di tált Vizs gá ló La bo ra tó ri um, 4032 Deb re cen, Bö ször -
mé nyi út 138.

10. ABO MILL Ma lom ipa ri Rész vény tár sa ság, 4400
Nyír egy há za, Si mai út 6.

11. FOOD-MONITOR Élel mi szer ipa ri és Me zõ gaz da sá -
gi Mi nõ ség vizs gá ló Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt
Fe le lõs sé gû Tár sa ság, 7361 Ka posszek csõ, Li get ltp. 10.
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2. számú melléklet a 26/2006. (IV. 4.) FVM rendelethez

1. pont

A 4.  § (5) be kez dés ben, az 5.  § (4) be kez dés ben, valamint a 10.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a fel aján lót a
kö vet ke zõ költ sé gek terhelik:

Költ ség té tel A költ ség té tel rész le te zé se Költ ség díj össze ge (áfa nél kül)

Ad mi niszt rá ci ós díj Mun ka díj, pos tai költ ség 15 000 Ft
Elõ ze tes hely szí ni ellen õr zés költ sé ge Ki szál lá si díj, mun ka díj, pos tai költ ség 20 000 Ft
Be tá ro lás kor vég zett ellen õr zés költ sé ge* Ki szál lá si díj, mun ka díj, pos tai költ ség 20 000 Ft
Be tá ro lá si díj* Az el uta sí tott té tel be tá ro lás ra ke rült ré -

szé re vo nat ko zó an – a rak tá ro zá si szer zõ -
dés ben fog lalt össze gek nek meg fele lõen

fi zi kai moz ga tás sal: 
1089 Ft/t, illetve

fi zi kai moz ga tás nél kül: 
905 Ft/t

Ren del ke zés re ál lá si díj* Az idõ ben be nem tá rolt té tel ese tén a
rak tá ro zá si szer zõ dés ben fog lalt össze -
gek nek meg fele lõen

89 Ft/t/hó

Ki tá ro lá si díj* Az el uta sí tott té tel ki tá ro lás ra ke rült ré -
szé re vo nat ko zó an – a rak tá ro zá si szer zõ -
dés ben fog lalt össze gek nek meg fele lõen

1061 Ft/t

La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti díj* A fel aján lott rizs mi nõ ség vizs gá la ti díja 12 700 Ft/min ta
Tá ro lá si díj* Az el uta sí tott té tel tá ro lás ra ke rült ré szé re 

és a tá ro lás idõ tar ta má ra vo nat ko zó an,
min den meg kez dett hó nap után – a rak tá -
ro zá si szer zõ dés ben fog lalt össze gek nek
meg fele lõen

836 Ft/t/hó

2. pont

A 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a fel aján lót a kö vet ke zõ költ sé gek terhelik:

Költ ség té tel A költ ség té tel rész le te zé se Költ ség díj össze ge (áfa nél kül)

Ad mi niszt rá ci ós díj Mun ka díj, pos tai költ ség 15 000 Ft

Elõ ze tes hely szí ni ellen õr zés költ sé ge Ki szál lá si díj, mun ka díj, pos tai költ ség 20 000 Ft

La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti díj A fel aján lott rizs mi nõ ség vizs gá la ti díja 12 700 Ft/min ta

3. pont

A 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a fel aján lót a kö vet ke zõ ál ta lá nos költ sé gek terhelik:

Költ ség té tel A költ ség té tel rész le te zé se Költ ség díj össze ge (áfa nél kül)

Szál lí tá si költ ség té nye zõ Azok ban az ese tek ben, ami kor a be szál lí tás
a leg kö ze leb bi in ter ven ci ós köz pont nál kö -
ze lebb el he lyez ke dõ rak tár ba tör té nik, illetve 
hely ben tör té nõ át vé tel ese té ben, ha a fel -
aján lott té tel rak tá ro zá si he lye az interven -
ciós kp-tól el té rõ he lyen van

15 Ft/t/km

Ki tá ro lá si díj Hely ben tör té nõ át vé tel ese té ben 1061 Ft/t

* Csak arra a mennyi ség re vo nat ko zik, amellyel kap cso lat ban ez a költ ség fel me rül.



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

27/2006. (IV. 4.) FVM
rendelete

a tehéntej termékpálya szabályozásában
alkalmazott kvótarendszerrõl  szóló

69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 32.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban al kal ma zott
kvó ta rend szer rõl  szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„e) jó vá ha gyott fel vá sár ló (a továb biak ban: felvá -

sárló): olyan, a Ren de let sze rint re giszt rált ügy fél,
aki/amely az ezen ren de let sze rin ti kvó ta nyil ván tar tás ban
fel vá sár ló ként van nyil ván tart va, és te vé keny sé gé nek
foly ta tá sá hoz a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -
tal (a továb biak ban: MVH) jó vá ha gyá sá val ren del ke zik;”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 1.  § (3) be kez dés e) pont sze rin ti fel vá sár lói jó -
vá ha gyás fel té te le, hogy a fel vá sár ló – az e ren de let ben
fog lal tak be tar tá sa mel lett – a te jet a tej ter me lõ tõl annak
ér de ké ben vá sá rol ja meg, hogy azt össze gyûjt se, cso ma -
gol ja, tá rol ja, hût se, ér té ke sít se vagy fel dol goz za, illetve
egy vagy több olyan vál lal ko zás nak el ad ja, amely te jet
vagy más tej ter mé ke ket ke zel, fel dol goz.

(2) Az MVH az 1.  § (3) be kez dés e) pont sze rin ti jó vá ha -
gyást vissza von hat ja at tól a fel vá sár ló tól, aki/amely az
e ren de let ben, illetve a tejk vó ta sza bály zat ban fog lalt, fel -
vá sár ló ra vo nat ko zó elõ írásokat meg sze gi. Az MVH a
vissza vo nás ról ér te sí ti az ille té kes me gyei (fõ vá ro si)
állat- egészségügyi és élel mi szer-el len õr zé si ál lo mást.”

(2) Az R. 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A la bo ra tó ri um a ta nú sít ványt ki zá ró lag olyan, az
MVH (1) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyá sá val ren del ke zõ
fel vá sár ló ré szé re ál lít hat ja ki, aki/amely az alap anyag ként 
fel vá sá rolt te jet tel jes mér ték ben és ki zá ró lag iga zol tan tej -
kvó tá val ren del ke zõ tej ter me lõ tõl, vagy te jet tel jes mér -
ték ben és ki zá ró lag iga zol tan tej kvó tá val ren del ke zõ tej -
ter me lõ tõl fel vá sár ló fel vá sár ló tól vet te át.”

(3) Az R. 2.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A fel vá sár ló kö te les az e ren de let 16.  §-a alap ján le -
foly ta tott ellen õr zés so rán a (4) be kez dés ben meg je lölt,
ren del ke zés re álló va la mennyi ta nú sít ványt vagy a vizs gá -
lat ról ké szí tett jegy zõ köny vet be mu tat ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A kvó ta mind két tí pu sa ki lo gramm ban ke rül meg -
ha tá ro zás ra. Az egyé ni be szál lí tá si kvó ta meg ha tá ro zá sa
so rán az egyé ni re fe ren cia zsír tar tal mat is figye lembe kell
ven ni. A meg kez dett kvó ta év ben a tej ter me lõ ren del ke zé -
sé re álló kvó ta mennyi sé gé rõl – annak mind két tí pu sá ra
vo nat ko zó an (kvó ta tí pu sok sze rin ti bon tás ban) –, illetve a
re fe ren cia zsír tar ta lom ról  szóló ha tá ro za tot (iga zo lást) az
MVH a le zárt kvó ta év utá ni má jus 15-ét kö ve tõ hat van na -
pon be lül meg kül di a tej ter me lõ nek. A tej ter me lõk be szál -
lí tá si kvó tá já nak mennyi sé gét tar tal ma zó ki mu ta tást adott
kvó ta év szep tem ber 30-ig az adat fel dol go zó meg kül di az
érin tett fel vá sár lók nak.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A jog erõ sen meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség
sze rin ti össze get a fel vá sár ló kö te les a tej ter me lõ ál tal be -
szál lí tott tej át vé te li árá ból – a tej ter me lõ vel kö tött meg -
álla po dás sze rint egy vagy több egyen lõ rész let ben – le -
von ni, vagy más arra al kal mas mó don be szed ni, és az így
be sze dett össze get az MVH ré szé re az (1) be kez dés sze rin -
ti ha tá ro zat ban meg je lölt bank szám la szám ra, a le vo nás
üte mé ben, de leg ké sõbb au gusz tus 31-ig be fi zet ni. Ha a
fel vá sár ló a fi ze té si kö te le zett ség sze rin ti össze get nem
tud ja a tej ter me lõ tõl be szed ni, ab ban az eset ben is leg ké -
sõbb au gusz tus 31-ig kö te les azt az MVH ré szé re befi -
zetni.

(6) Köz vet len ér té ke sí té si kvó ta túl tel je sí té se ese tén a
fi ze té si kö te le zett ség rõl az MVH ha tá ro za tot hoz. A be fi -
ze tést a tej ter me lõ leg ké sõbb au gusz tus 31-ig kö te les az
MVH ré szé re az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ban meg je -
lölt bank szám la szám ra tel je sí te ni.”

(2) Az R. 5.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A kvó tá val nem ren del ke zõ tej ter me lõ ál tal a kvó ta -
év alatt ter melt tel jes tej mennyi sé get – az or szá gos re fe -
ren cia mennyi ség túl lé pé se ese tén az 5.  § (1) be kez dé se
alap ján szá mí tott fi ze té si kö te le zett sé gen fe lül to váb bi – az 
5.  § (1) be kez dé se alap ján szá mí tott fi ze té si kö te le zett ség
húsz szá za lé kos mér té ké nek meg fe le lõ fi ze té si kö te le zett -
ség ter he li.”
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5.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tel jes kvó ta leg ké sõbb a le zárt kvó ta évet kö ve tõ
áp ri lis 1-jé vel meg vo nás ra ke rül az or szá gos kvó ta ja vá ra
at tól a tej ter me lõ tõl, aki az adott kvó ta év ben a 14.  § sze rin -
ti be val lá sok és a ki mu ta tá sok alap ján egy ál ta lán nem ter -
melt te jet, és így nem fe le l meg az 1.  § (3) be kez dés
c) pont já nak, ki vé ve, ha annak ezen idõ pont elõtt is mét
meg fe lel.”

(2) Az R. 8.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés alap ján meg vont kvó ta a meg vo -
nás elõt ti mér té kig ab ban az eset ben ke rül vissza adás ra, ha
a tej ter me lõ a kvó ta meg vo ná sá nak évé ben a meg vo nás
elõt ti kvó ta leg alább het ven szá za lé kát tel je sí ti.

(5) A (2) be kez dés alap ján meg vont kvó tát ké rel me
alap ján a tej ter me lõ ré szé re a meg ter melt mennyi ség mér -
té ké ig a kö vet ke zõ kvó ta év áp ri lis 1-jé tõl vissza kell adni
ab ban az eset ben, ha leg ké sõbb a meg vo nást kö ve tõ má so -
dik kvó ta év vé gé ig az 1.  § (3) be kez dés c) pont já ban elõ ír -
tak nak is mé tel ten meg fe lel.”

6.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tej ter me lõ kvó ta mennyi sé gét leg fel jebb har minc
szá za lé kig a Ren de let sze rint re giszt rált, tej ter me lõ gaz da -
ság ban bi zo nyít ha tó an tej ter me lés sel fog lal ko zó tej ter me -
lõ ré szé re ide ig le ne sen át en ged he ti. Az ide ig le nes át en ge -
dés idõ tar ta ma ese ten ként nem ha lad hat ja meg az egy kvó -
ta évet. Az ide ig le nes át en ge dés leg fel jebb há rom egy mást
kö ve tõ kvó ta év ben le het sé ges.

(2) Az ide ig le nes át en ge dés ki zá ró lag az adott kvó ta év -
ben tör tén het, ame lyet a kvó ta ere de ti tu laj do no sá nak az
adott kvó ta év de cem ber 31-éig a tej kvó ta-sza bály zat ban
sze rep lõ for ma nyom tat vá nyon be kell je len te nie az adat -
fel dol go zó hoz. Az ide ig le nes át en ge dés rõl az MVH a be -
je len tés tõl szá mí tott har minc na pon be lül hoz ha tá ro za tot
az zal, hogy ez a ha tár idõ az adott kvó ta év kez de te és jú li us
15-e kö zött be adott ké rel mek ese té ben a 4.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti ha tá ro zat (iga zo lás) kéz be sí té sé tõl szá mí tan dó. A
jó vá ha gyott ide ig le nes át en ge dés az adott kvó ta év kez de -
té tõl, az adott kvó ta év ben ha tá lyos. A de cem ber 31-ét
köve tõen be nyúj tott ké re lem az adott kvó ta év re vo nat ko -
zó an el uta sí tás ra ke rül. Az ide ig le ne sen át en ge dett kvó ta
to vább ide ig le ne sen nem en ged he tõ át.”

(2) Az R. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az át ru há zás ról  szóló szer zõ dést a tej kvó ta-sza -
bály zat ban sze rep lõ for ma nyom tat vánnyal együtt leg -
késõbb de cem ber 31-ig le het be nyúj ta ni. A szer zõ dés lét -
re jöt té hez az MVH jó vá ha gyá sa szük sé ges. A jó vá ha gyott

át ru há zás az adott kvó ta év kez de té tõl ha tá lyos. A de cem -
ber 31-ét köve tõen be nyúj tott adás vé te li szer zõ dést az
adott kvó ta év re vo nat ko zó an az MVH nem hagy ja jóvá.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fel vá sár ló kö te les az adott kvó ta év re vo nat ko zó,
a be szál lí tott tej mennyi sé gé rõl és a fel vá sá rolt tej át la gos
zsír tar tal má ról tej ter me lõn kén ti, illetve be szál lí tón kén ti
ki mu ta tást a tárgy hót kö ve tõ hó nap 15-éig, illetve az adott
kvó ta év re vo nat ko zó össze sí tett ki mu ta tást a kvó ta évet
kö ve tõ má jus 10-éig el ké szí te ni és az adat fel dol go zó hoz
be nyúj ta ni. Az össze sí tett ki mu ta tás ban sze re pel tet ni kell,
hogy az egyes tej ter me lõ, illetve be szál lí tó az adott kvó ta -
év te kin te té ben mely idõ pont tól mely idõ pon tig szál lí tott
te jet a fel vá sár ló ré szé re.”

(2) Az R. 14.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Köz vet len ér té ke sí tés ese tén a tej ter me lõ kö te les az
adott kvó ta év re vo nat ko zó, az ér té ke sí tett tej, illetve más
tej ter mék (annak pon tos meg ne ve zé sé vel) mennyi sé gé rõl
össze sí tett ki mu ta tást ké szí te ni és azt a kvó ta évet kö ve tõ
má jus 10-éig az adat fel dol go zó hoz be nyúj ta ni.

(5) Amennyi ben a köz vet len ér té ke sí tés re  szóló kvó tá -
val ren del ke zõ tej ter me lõ az adott kvó ta év ben nem ér té ke -
sí tett köz vet le nül te jet vagy más tej ter mé ke ket, úgy az er -
rõl  szóló nyi lat ko za tot a kvó ta évet kö ve tõ má jus 10-éig
kell az adat fel dol go zó nak meg kül de nie.”

(3) Az R. 14.  §-ának (8)–(11) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Amennyi ben a fel vá sár ló az adott kvó ta év re vo nat -
ko zó össze sí tett ki mu ta tást az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ig nem nyújt ja be vagy az a havi ki mu ta tá sok -
hoz vi szo nyí tot tan mennyi sé gi el té rést mu tat, úgy a ha tár -
idõ le jár tát köve tõen az ál ta la fel vá sá rolt tej mennyi ség
0,01%-os túl lé pé se ese té re szá mí tott fi ze té si kö te le zett -
ség nek meg fe le lõ össze get kö te les na pon ta meg fi zet ni. Ha
a fel vá sá rolt tej mennyi sé ge adat szol gál ta tás hi á nyá ban
nem is me re tes, ak kor azt az MVH a tej ter me lõk be szál lí tá -
si kvó tá ját, illetve be csült ter me lé sét ala pul véve ál la pít ja
meg, majd ez alap ján ha tá roz za meg az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kö te le zett ség ké se del mes tel je sí té se  miatt
fi ze ten dõ össze get, mely nek mér té ke leg alább száz euró,
de leg fel jebb száz ezer euró le het.

(9) Ha a fel vá sár ló az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
havi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a ha tár idõt kö ve tõ
negy ven öt na pon be lül, illetve kvó ta év re vo nat ko zó össze -
sí tett adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét jú li us 1-jé ig nem
tel je sí ti vagy az a havi ki mu ta tá sok hoz vi szo nyí tot tan
mennyi sé gi el té rést mu tat, ak kor az MVH a fel vá sár lót
har minc na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel tel je sí tés re szó lít ja fel, 
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amely nek ered mény te len el tel te után a fel vá sár ló jó vá ha -
gyá sát vissza von ja.

(10) Amennyi ben a köz vet len ér té ke sí tést vég zõ tej ter -
me lõ az adott kvó ta év re vo nat ko zó, (4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott össze sí tett ki mu ta tást, illetve az (5) be kez dés
sze rin ti nyi lat ko za tot ha tár idõ ig nem nyújt ja be vagy be -
nyújt ja, de hi ány pót lás ra kö te lez ték, és en nek a kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get vagy új ból hi á nyo san nyújt ja be,
úgy a ha tár idõ, illetve a hi ány pót lás ha tár ide jé nek le jár tát
köve tõen ké se del mes na pon ként a köz vet len ér té ke sí té si
re fe ren cia mennyi ség 0,01%-os túl lé pé se ese té re szá mí tott 
fi ze té si kö te le zett ség nek meg fe le lõ össze get kö te les na -
pon ta meg fi zet ni, mely nek tel jes össze ge leg alább száz
euró, de leg fel jebb ezer euró le het.

(11) Ha a köz vet len ér té ke sí tést vég zõ tej ter me lõ a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze sí tett ki mu ta tást,
illetve az (5) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot jú li us 1-jé ig
nem nyújt ja be vagy be nyújt ja, de hi ány pót lás ra kö te lez -
ték, és en nek a kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get vagy új -
ból hi á nyo san nyújt ja be, ak kor az MVH a tej ter me lõt har -
minc na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel tel je sí tés re szó lít ja fel,
amely nek ered mény te len el tel te után a köz vet len ér té ke sí -
té si re fe ren cia mennyi sé ge az or szá gos tar ta lék ja vá ra
meg vo nás ra ke rül.”

8.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A 2005/2006. kvó ta év ben a tej ter me lõk nek túl tel -
je sí tés ese tén csak ab ban az eset ben ke let ke zik fi ze té si kö -
te le zett sé ge, ha a be szál lí tott, illetve a köz vet le nül ér té ke -
sí tett tej mennyi ség kü lön-kü lön szá mí tott össze ge meg ha -
lad ja a be szál lí tá si, illetve a köz vet len ér té ke sí té si or szá -
gos re fe ren cia mennyi sé get.”

(2) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A kvó ta tu laj do nos 2006. de cem ber 31-ig be nyúj -
tott írás be li ké rel me alap ján a kvó ta át írás ra ke rül a tej ter -
me lõ nek mi nõ sü lõ, a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz -
zá tar to zó, illetve hoz zá tar to zó ja vá ra.”

9.  §

Ez a ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it – az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zés ki vé te lé vel – 2006. már ci us 31-tõl kell al kal maz -
ni, az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést 2006. áp -
ri lis 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
54/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a Sá ros pa taki Re for má tus Kol lé gi um könyv tá rá nak a
Ma gyar Köz tár sa ság ré szé re tör té nõ vissza adá sa ér de ké -
ben vég zett mun kás sá ga elismeréseként

Alek szandr Szo ko lov kul tu rá lis és tömegkommuniká -
ciós mi nisz ter nek a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

középkereszt a csillaggal

polgári tagozata;

Na tal ja Kuz nye co va-nak,a Nyizs nyij-Nov go rod Ál la mi
Me gyei Egye te mes Tu do má nyos Könyv tár igaz ga tó já nak,

Mi ha il Svid koj-nak, a Szö vet sé gi Kul tu rá lis és Film ügy -
nök ség ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

középkeresztje

polgári tagozata;

Io szif Kob zon-nak, az Ál la mi Duma Kul tu rá lis Bi zott sá -
ga el nö ké nek,

Konsz tan tyin Ko sza csov-nak, az Ál la mi Duma Kül ügyi
Bi zott sá ga el nö ké nek,

Alek szej Tya gu nov-nak, az Ál la mi Duma Kul tu rá lis
Bizott sá ga el nök he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

tisztikeresztje

polgári tagozata;
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dr. Ma y er Ri tá nak, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u ma ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

dr. Pék Er zsé bet nek, a Kül ügy mi nisz té ri um fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0935/9/2006.

A Köztársasági Elnök
55/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság par la -
men ti együtt mû kö dé sé nek el mé lyí té se ér de ké ben vég zett
munkája elismeréseként

dr. Ge org Posch-nak, az Oszt rák Nem ze ti Ta nács par la -
men ti igaz ga tó já nak,

a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság par la -
men ti együtt mû kö dé sé nek el mé lyí té se, valamint a ré gió
par la ment jei kö zöt ti in téz mé nyes kap cso la tok ki ala kí tá sa
és fej lesz té se te rén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Mag. Ale xis Win to ni ak-nak, az Oszt rák Nem ze ti Ta nács 
Kül ügyi és EU Szol gá la ta ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 22.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0785/6/2006.

A Köztársasági Elnök
56/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa ság kö zöt ti
sok ol da lú kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett mun -
kás sá ga elismeréseként

Lee Ho-jin-nek, a Ko re ai Köz tár sa ság bu da pes ti nagy -
kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0882/7/2006.
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A Köztársasági Elnök
57/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

mu ze á lis ér té ke ink szé les körû meg is mer te té se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé gé ért, a ma gyar kul túr a önzetlen
segítéséért

Pákh Imre mû gyûj tõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0989/28/2006.

A Köztársasági Elnök
58/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a ma gyar sport nak, illetve a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet -
ség nek nyúj tott sok ol da lú se gít sé gé ért, sport dip lo má ci ai
te vé keny sé ge elismeréseként

Jo seph S. Blatt er-nek, a Nem zet kö zi Lab da rú gó Szö vet -
ség el nö ké nek,

a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség nek nyúj tott sok ol da lú
tá mo ga tá sá ért

Len nart Jo hans son-nak, az Euró pai Lab da rú gó Szö vet -
ség el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0987/26/2006.

A Köztársasági Elnök
59/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a ma gyar–fran cia kap cso la tok el mé lyí té se és a fran cia -
or szá gi Ma gyar Gaz da sá gi Év si ke re ér de ké ben vég zett
mun ká ja elismeréseként

Fran ço is Pé ri got-nak, a Fran cia Gyár ipa ro sok Szö vet -
sé ge Nem zet kö zi Ve zér igaz ga tó sá ga tisz te let be li elnö -
kének,

Ro bert Del Pic chia-nak, a Fran cia Köz tár sa ság Sze ná -
tu sa sze ná to rá nak,

Er nest-An to i ne Se il li é re-nek, az Euró pai Mun ka adók
Szö vet sé ge el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;

a ma gyar–fran cia kap cso la tok el mé lyí té se és a fran cia -
or szá gi Ma gyar Gaz da sá gi Év si ke re ér de ké ben vég zett
mun ká ja el is me ré se ként
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Gö lön csér Jó zsef nek, a SOFHIC Rt. vezérigazgatójá -
nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0936/10/2006.

A Köztársasági Elnök
60/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a Ma gyar Köz tár sa ság nak az OECD-hez tör té nõ csat la -
ko zá sa elõ se gí té se ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny -
sé ge elismeréseként

Do nald J. Johns ton-nak, az Or ga ni sa ti on for Eco no mic
Co-ope rat ion and De ve lop ment fõ tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal

polgári tagozata;

a ma gyar kul túr a meg is mer te té sé ért, a sza bad ság és a
de mok rá cia esz mé i nek há bo rús és po li ti kai fo tó so ro za ta i -
val tör té nõ nép sze rû sí té se ér de ké ben vég zett mûvészi
tevékenysége elismeréseként

Cor nell Capa fo tó mû vész nek, fo tó ri por ter nek, a New
York-i In ter na ti o nal Cen ter of Pho tog rap hy tisz te let be li
ala pí tó igaz ga tó já nak a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;

az épí té sze ti akusz ti ka és az elõ adó mû vé szi te rek szín -
ház ter ve zé se te rén foly ta tott nem zet kö zi leg is el is mert te -
vé keny sé gé ért, valamint a bu da pes ti Mû vé sze tek Pa lo tá já -
ban ta lál ha tó Nem ze ti Hang ver seny te rem hang tech ni kai
ter ve zé sé ért

Rus sel John son-nak, a New York-i Ar tec Con sul tants
Inc. el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata;

a ma gyar–ame ri kai fel sõ ok ta tá si kap cso la tok fejlesz -
tése ér de ké ben vég zett fá rad ha tat lan te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Su san Co le-nak, a New Jer sey-i Montc la i re Sta te
Uni ver sity el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0988/27/2006.

A Köztársasági Elnök
61/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

ki ma gas ló és nem zet kö zi leg is el is mert prog ram fej lesz -
tõi mun kás sá gá val a ma gyar–ame ri kai tech no ló gi ai kap -
cso la tok és az ame ri kai Ma gyar or szág-kép épí té se ér de ké -
ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Char les Si mo nyi-nak, az In ter na ti o nal Soft wa re Cor po -
ra ti on el nök-ve zér igaz ga tó já nak,
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az AUDI AG igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke ként Ma gyar -
or szá gon vég zett ki emel ke dõ mun ká ja, valamint a ha zai
fel sõ ok ta tás sal való ered mé nyes együtt mû kö dé se el is me -
ré se ként

prof. dr. Mar tin Win ter korn-nak, az AUDI AG igaz ga -
tó ta ná csa el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

középkeresztje

polgári tagozata;

a „Kék Duna” c. arab nyel vû fo lyó irat ma gyar or szá gi
ki adá sá ért, valamint a po zi tív Ma gyar or szág-kép ki ala kí -
tá sa ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Ab del mo ne im Kad du ra új ság író nak, a Kék Duna fo lyó -
irat szer kesz tõ sé ge fõ szer kesz tõ jé nek,

a di vat ter ve zés és az esz té ti ka te rén el ért ki emel ke dõ
mun kás sá ga el is me ré se ként

Ad ri en ne Vit ta di ni di vat ter ve zõ nek,

a két ol da lú ma gyar–ame ri kai gaz da sá gi kap cso la tok el -
mé lyí té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga elismeréseként

Eric Ste wart-nak, az Ame ri kai Ke res ke del mi Mi nisz té -
rium he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

a ma gyar ko moly ze nei ér té kek nem zet kö zi és ame ri kai
meg is mer te té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Ge or ge Jel li nek ze ne kri ti kus nak, a 96.3 WQXR rá dió
ko moly ze nei rá di ós mû sor szer kesz tõ jé nek,

a film szak má ban és az üz le ti élet ben el ért ki ma gas ló
ered mé nye i ért, valamint az 1956-os for ra da lom em lé ké -
nek és esz mé jé nek ápolásáért

Ja mes F. Hor váth üz let em ber nek, film stú dió-tu laj do -
nos nak,

az ame ri kai ma gyar kö zös sé gek ma gyar ság tu da tá nak
ápo lá sa és meg õr zé se, valamint a ma gyar–ame ri kai kap -
cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Ko csis At ti lá nak, a New Jer sey ál lam be li Perth Am -
boy-i re for má tus temp lom lel ké szé nek,

a ma gyar mû vé szet ame ri kai nép sze rû sí té sé ért,
valamint az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké -
nek ápo lá sá ért

Nonn Ta más fes tõ mû vész nek, ny. egye te mi ta nár nak,

a ma gyar iro da lom ki emel ke dõ szin tû cseh or szá gi nép -
sze rû sí té sé ért

Dana Gá lo vá mû for dí tó nak,

a ma gyar tra u ma to ló gia szer ve zé se, fej lesz té se,
valamint a ma gyar tra u ma to ló gu sok kép zé se és to vább -
kép zé se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

prof. dr. Vil mos Vé csei-nek, a Bé csi Or vos tu do má nyi
Egye tem tszv. pro fesszo rá nak, a Bé csi Ál ta lá nos Kór ház
igaz ga tó já nak a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1330/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1032/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések
adományozásának rendjérõl  szóló

1130/2002. (VII. 24.) Korm. határozat módosításáról

1. A Ki tün te té si Bi zott ság ról és az ál lam i ki tün te té sek
ado má nyo zá sá nak rend jé rõl  szóló 1130/2002. (VII. 24.)
Korm. ha tá ro zat mel lék le té nek – az 1056/2003. (VI. 20.)
Korm. ha tá ro zat tal mó do sí tott – 2. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Ál la mi ki tün te tés posz tu musz ado má nyo zá sá ra – ki -
vé te le sen in do kolt eset ben – ak kor te he tõ ja vas lat, ha az
érin tett sze mély

a) hi va tá sa tel je sí té se köz ben a nem zet, a haza biz ton -
sá gá nak, az or szág la kos sá gá nak vé del me ér de ké ben ta nú -
sí tott hõ si es és ön fel ál do zó helyt ál lá sa so rán vesz tet te éle -
tét, vagy

b) a nem zet ja vát szol gá ló ki ma gas ló ér de mek el is me -
ré sét ki zá ró lag az érin tett ha lá la aka dá lyoz ta meg.”
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2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg az 1056/2003. (VI. 20.) Korm. ha tá ro zat
ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1033/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kor mány

a) mó do sít ja a Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai
Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát (a továb biak ban: Ala pí tó
Ok irat);

b) fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – a mó -
do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog lalt – Ala pí tó Ok irat
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az ala pí tó kép vi se le -
té ben el jár jon;

c) el ren de li a mó do sí tott, egy sé ges szer ke zet be fog lalt
Ala pí tó Ok irat nak – a bí ró sá gi nyil ván tar tást köve tõen –
a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek

euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló 1995. évi CXVII. tör vé ny – 2002. évi XLII. tör vény
28.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82.  §-a (1) be kez dé -
se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti
Bank hi va ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül -
föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:

Or szág Pénz nem 1 euró =

Af ga nisz tán afg ha ni 51.6559

Al bá nia lek 122.6940

Al gé ria di nár 88.2513

Ame ri kai 
 Vir gin-szi ge tek

ame ri kai dol lár 1.2014

An dor ra euro 1.0000

An go la kwan za 96.5415

An ti gua ke let-ka ri bi dol lár 3.2437

Ar gen tí na peso 3.6996

Aru ba flo rin 2.1504

Azer baj dzsán új ma nat 1.0971

Azo ri-szi ge tek euro 1.0000

Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár 1.2014

Bah re in bah re i ni di nár 0.4528

Ba le ár-szi ge tek euro 1.0000

Bang la des taka 85.7704

Bar ba dos bar ba do si dol lár 2.4027

Be li ze be li zei dol lár 2.3757

Be lo russzia ru bel 2584.1000

Be nin CFA frank 655.9570

Ber mu da ber mu dai dol lár 1.2014

Bhu tan ngult rum 53.4601

Bis sau-Gu i nea CFA frank 655.9570

Bo lí via bo li vi a no 9.6108

Bosz nia Her ze go vi na már ka 1.9558

Bots wa na pula 6.6892

Bra zi lia real 2.5922

Brit-Vir gin-szi ge tek ame ri kai dol lár 1,2014

Bru nei bru nei dol lár 1.9470

Bur ki na Faso CFA frank 655.9570

Bur ma kyat 7.7124

Chi le chi lei peso 640.1390

Cip rus cip ru si font 0.5756

Co mo re-szi ge tek co mo rei frank 491.9680

Cos ta-Ri ca co lon 606.7180

Csád CFA frank 655.9570

Dél-af ri kai 
 Köz tár sa ság

rand 7.5349

Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár 3.2437

Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso 38.7436

Dzsi bu ti dzsi bu ti frank 209.8670

Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank 655.9570

Egye sült Arab 
 Emi rá tu sok

dir ham 4.4122

Egyip tom egyip to mi font 6.8979

El Sal va dor co lon 10.5142

Ele fánt csont part CFA frank 655.9570

Ecu a dor ame ri kai dol lár 1.2014

Eti ó pia eti ó pi ai birr 10.4888

Észak-Ko rea won 170.6000

2006/37. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3107



Észt or szág észt ko ro na 15.6465

Falk land-szi ge tek falk lan di font 0.6902

Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na 7.4612

Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár 2.1526

Fran cia Csen des-óce á ni 
 szi ge tek

CFP frank 119.2500

Fran cia Gu y a na euro 1.0000

Fü löp-szi ge tek peso 61.5092

Ga bon CFA frank 655.9570

Gam bia da la si 33.9382

Gha na cedi 10955.6000

Gib ral tár gib ral tá ri font 0.6902

Gre na da ke let-ka ri bi dol lár 3.2437

Grön land dán ko ro na 7.4612

Gu a de lo u pe euro 1.0000

Guam ame ri kai dol lár 1.2014

Gu a te ma la qu et zal 9.1507

Gu y a na gu y a nai dol lár 228.2470

Gu i nea gu i ne ai frank 5394.0700

Ha i ti go ur de 50.0363

Hol land An til lák a.gul den 2.1504

Hon du ras lem pi ra 22.6995

Hong kong hong kon gi dol lár 9.3216

In dia in di ai rú pia 53.4601

In do né zia rú pia 10958.7000

Irak új ira ki di nár 1765.4300

Irán rial 10967.7000

Iz ra el she kel 5.6247

Ja ma i ca ja ma i cai dol lár 78.5143

Je men rial 235.6270

Jor dá nia jor dá ni ai di nár 0.8518

Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár 1.0247

Kam bo dzsa riel 4805.2000

Ka me run CFA frank 655.9570

Ka ná ri-szi ge tek euro 1.0000

Ka tar ka ta ri ri jál 4.3724

Ka zahsz tán ten ge 153.5570

Ke nya ke nyai shil ling 86.9778

Ki ri ba ti auszt rá li ai dol lár 1.6910

Kína ren min bi jüan 9.6468

Ko lum bia ko lum bi ai peso 2722.8000

Kon gó CFA frank 655.9570

Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank 517.7830

Kö zép-af ri kai 
 Köz tár sa ság

CFA frank 655.9570

Kuba ku bai peso 1.2014

La osz új kip 12193.2000

Le sot ho ma lu ti 7.5349

Lett or szág lat 0.6960

Li ba non li ba no ni font 1808.0300

Li bé ria li be ri ai dol lár 64.8702
Li ech tens te in sváj ci frank 1,5761
Lit vá nia li tas 3.4529
Lí bia lí bi ai di nár 1.5977
Ma da gasz kár ari a ry 2654.9800
Ma de i ra euro 1.0000
Ma kaó pa ta ca 9.6020
Ma ce dó nia di nár 60.9736
Ma laj zia ring git 4.4408
Ma la wi ma la wi kwa cha 160.4650
Mal dív-szi ge tek ru fi y aa 15.3773
Mali CFA frank 655.9570
Ma rok kó dir ham 10.9490
Mar ti ni que euro 1.0000
Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia 36.9295
Ma u ri tá nia ugu i ya 325.9270
Mál ta mál tai líra 0.4293
Mol dá via mold vai lej 15.6476
Mo na co euro 1.0000
Mon gó lia tug rik 1409.1800
Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár 3.2437
Mo zam bik me ti cal 30283.6000
Na mí bia na mí bi ai dol lár 7.5349
Na u ru aust rá li ai dol lár 1.6910
Ne pál ne pá li rú pia 85.5361
Ni ger CFA frank 655.9570
Ni gé ria na i ra 154.3740
Ni ca ra gua cor do ba 20,6152
Nyu gat-Sza moa tala 3.4157
Omán omá ni rial 0.4625
Ör mény or szág dram 540.5850
Pa kisz tán rú pia 72.0990
Pa na ma bal boa 1.2014
Pá pua Új-Gu i nea kina 3.6093
Pa ra gu ay gu a ra ni 7063.9500
Peru új sol 4.0540
Pit ca irn-szi get an gol font 0.6902
Pu er to Rico ame ri kai dol lár 1.2014
Ré un ion euro 1.0000
Ru an da ru an dai frank 648.6690
Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki 

dol lár
8.8913

San Ma ri no euro 1.0000
Sao To me-szi get dob ra 8391.0800
Se y chel le-szi ge tek se y chel les-i rú pia 6.6323
Si er ra Le o ne le o ne 3537.0900
Spa nyol Ki kö tõk 
 Észak Af ri ká ban

euro 1.0000

Sri-Lan ka sri lan ka-i rú pia 123.3370
Sza úd-Ará bia sza ú di rial 4.5058
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Sze ne gál CFA frank 655.9570

Szin ga púr szin ga pú ri dol lár 1.9470

Szí ria szí ri ai font 62.7199

Szo má lia szo má li shil ling 1804.3500

Szt. Ilo na an gol font 0.6902

Szt. Kris tóf ke let-ka ri bi dol lár 3.2437

Szt. Lu cia ke let-ka ri bi dol lár 3.2437

Szt. Pé ter euro 1.0000

Szt. Ven cel ke let-ka ri bi dol lár 3.2437

Szu dán di nár 272.1840

Szu ri nam dol lár 3.2917

Szvá zi föld li lan ge ni 7.5349

Tha i föld baht 46.8106

Taj van taj va ni dol lár 39.2434

Tan zá nia tan zá ni ai shil ling 1461.4400

Togo CFA frank 655.9570

Ton ga-szi ge tek pa an ga 2.4746

Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói
dol lár

7.5677

Tu né zia tu né zi ai di nár 1.6304

Turks- és Ca i cos-
 szi ge tek

ame ri kai dol lár 1.2014

Tu va lu aust rá li ai dol lár 1.6910

Ugan da új shil ling 2186.4600

Uru gu ay uru gu ay-i peso 29.0727

Va nu a tu vatu 139.6270

Va ti kán euro 1.0000

Vi et nam dong 19126.7000

Zam bia kwa cha 3928.4200

Zim bab we dol lár 119176.3000

Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do 111.0000

Ma gyar Nem ze ti Bank

2006/37. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3109

Or szág Pénz nem 1 euró = Or szág Pénz nem 1 euró =

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002 Pf. 404)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Haj dú-Bi har Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szóló 1993. évi
II. tör vé ny 4/B. §-ának (5) be kez dé se, 9. §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Mo nos tor pá lyi Köz tár sa ság Szö vet ke zet hasz ná la tá ban álló rész arány-föld tu laj do nú föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: 4275 Mo nos tor pá lyi, Baj csy-Zsi linsz ky u. 1/C, Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2006. má jus 30., 10 óra

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Mo nos tor pá lyi (kül te rü let, zárt kert)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

040/7 szán tó, erdõ, szõ lõ 20,4525 126,50
346/12649-ed ré sze

093/9 gyep (rét) 1,4675 17,90
35/1790-ed ré sze

093/10 szán tó, erdõ, gyep 35,4347 311,72
2054/31171-ed ré sze

0119/32 erdõ 0,4455 3,12

0144/4 erdõ 13,6731 95,71
120/9571-ed ré sze



3110 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/37. szám

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0164 erdõ, gyep (rét) 31,2139 225,34
468/22534-ed ré sze

0167/1 erdõ, gyep (rét) 5,2084 41,11
1093/4111-ed ré sze

0201/11 erdõ 9,9625 69,74
2407/6974-ed ré sze

0201/12 gyep (rét) 0,1910 2,98
181/298-ad ré sze

0288/35 erdõ 0,8380 5,87

0290/10 szõ lõ, gyep (le ge lõ) 3,4211 115,56

0317/19 szõ lõ 3,6135 144,54
1006/14454-ed ré sze

0317/23 szõ lõ 6,9198 276,79
2087/27679-ed ré sze

0317/25 szõ lõ 10,3391 413,56
6073/41356-od ré sze

0317/29 szõ lõ, szán tó 75,7670 2836,16
69458/283616-od ré sze

0330/4 szán tó 14,0835 244,01
352/24401-ed ré sze

0337/30 szán tó 15,6014 277,81
100/27781-ed ré sze

0357/5 szán tó 10,6083 182,23
474/18223-ad ré sze

0363/7 gyep (rét) 12,5527 123,27
850/12327-ed ré sze

0371 szán tó, erdõ 33,6952 532,67
192/54972-ed ré sze

0408/4 szán tó, gyep (rét) 31,1949 369,91
83/36991-ed ré sze

1324 szõ lõ 0,0906 2,20

1325 szõ lõ 0,1356 3,30

1326 szán tó 0,2910 0,29

1327 szõ lõ, szán tó 0,2910 2,39

1329 szõ lõ 0,2072 5,03

1330 szõ lõ 0,2068 5,03

1334 szõ lõ 0,0917 2,23

1335 szõ lõ 0,0921 2,24

1365 kert 0,1079 3,00

1367 kert, szõ lõ 0,1974 4,99

1369 kert 0,1007 2,80

1378/1 szõ lõ 0,4949 12,03

1378/4 szõ lõ 0,2762 6,71

1383/2 kert 0,0955 2,65

1412 szõ lõ 0,0629 1,53

1437 kert 0,0108 0,30

1439 kert 0,0043 0,12
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

1441 kert 0,0252 0,70

1442 kert 0,0054 0,15

1443 kert 0,0058 0,16

1445 kert 0,0054 0,15

1450 kert 0,0223 0,62

1454 kert 0,0111 0,31

1455 kert 0,0090 0,25

1456 kert 0,0126 0,35

1458 szõ lõ 0,0111 0,27

1466 szõ lõ 0,0439 1,07

1467 szõ lõ 0,0486 1,18

1472 kert 0,0151 0,53

1473 kert 0,0442 1,54

1474 kert 0,0122 0,42

1476 kert 0,0216 0,75

1477 kert 0,0119 0,41

1478 kert 0,0119 0,41

1479 kert 0,0119 0,41

1480 kert 0,0780 2,71

1481 kert 0,1018 3,54

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa ellen az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cím zett ki fo -
gást nyújt hat be a Haj dú-Bi har Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz (4024 Deb re cen, Kos suth u. 12–14.)

Har sá nyi An tal s. k.,
hi va tal ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 33. szá má ban meg je lent, az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá sá ról szóló 18/1998. (VII. 3.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról szóló 14/2006. (III. 27.) GKM ren de let 2. §-a he lye sen:

,,2. § Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it az ügy fél ké rel mé re a fo lya mat ban lévõ el já rás so rán al kal maz ni
kell.”

(Kéz irat hi ba)
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