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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
77/2006. (IV. 4.) Korm.
rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
(1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében pályázhat
az a Magyar Köztársaság területén mûködõ közoktatási
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos helyzetû vagy családba fogadott vagy átmeneti nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy
hátrányos helyzetû, és abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül:]
„c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ca) hiányszakmát oktató szakiskola felzárkóztató évfolyamán tanul, vagy
cb) 8. évfolyamon tanul, és felvételt nyert hiányszakmát oktató szakiskolába, vagy
cc) 9. évfolyamon tanul hiányszakmát oktató szakiskolában, vagy
cd) 10. évfolyamon tanul szakiskolában, és felvételt
nyert egy szakképzõ intézmény elsõ szakképzõ évfolyamába valamely hiányszakmában, vagy
ce) 12. évfolyamon tanul szakközépiskolában vagy
gimnáziumban, és felvételt nyert egy szakképzõ intézmény elsõ szakképzõ évfolyamába valamely hiányszakmában.”
(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(5) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat:
a) az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében a pedagógus végzettséggel rendelkezõ
személy, a pedagógusképzést folytató felsõoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben vagy tanítói
képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a
pályázat meghirdetését követõ félévben kezdi meg,
valamint a mûködõ tanoda tanára;
b) az Út a szakmához ösztöndíj esetében a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai elméleti vagy
gyakorlati tantárgyakat oktató
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ba) pedagógus, vagy
bb) szakoktató, vagy
bc) a pedagógusképzést folytató felsõoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben az utolsó két
félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését
követõ félévben kezdi meg.”

2. §
(1) A Rendelet 4. § (3) bekezdésének második mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közoktatási intézmény a pályázatot kutatási programonként külön nyújtja be a pályáztató szervhez a pályázati
felhívásban rögzített határidõig.”
(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(5) Az Út a tudományhoz programban a közoktatási intézmény pályázatában igényelheti, hogy ösztöndíjban részesülhessen a kutatócsoportban részt vevõ tanuló és mentor. Ebben az esetben a kiskorú vagy egyébként cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanuló Ösztöndíjprogramban való részvételéhez szükséges a tanuló törvényes képviselõjének írásbeli hozzájárulása. Az igényelt
ösztöndíj havi maximumát a pályázati felhívás határozza
meg, és az igényelt ösztöndíjak kutatócsoporton belüli
együttes összege nem haladhatja meg a megítélt támogatásnak a pályázati felhívásban meghatározott százalékát.”

3. §
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) Egyazon tanévben egy személy összesen legfeljebb
öt tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet a teljes
Ösztöndíjprogramban. Egyazon tanévben egy személy
mentorként egy kutatócsoportban vehet részt.”
(2) A Rendelet 5. § (4) bekezdésének második mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A pályáztató szerv errõl írásban értesíti az érintett tanulókat, illetve törvényes képviselõjüket, a mentorként pályázó személyt, valamint a közoktatási intézményt, és tájékoztatja az érintett tanulókat, illetve törvényes képviselõjüket, valamint a közoktatási intézményt arról, hogy az általa megadott határidõn belül újabb pályázatot nyújthatnak
be, valamint a mentorként pályázó személyt arról, hogy az
adott pályáztatási idõszakban újabb pályázatot nem nyújthat be.”
(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbi harmadik
mondattal egészül ki:
„Amennyiben az e §-ban meghatározott érvénytelenség
úgy merül fel, hogy a mentorként pályázó személy egy tanéven belül több pályáztatási idõszakban nyújt be az (1) bekezdésben meghatározott számot meghaladó esélyegyen-
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lõségi pályázatot, illetve vesz részt egynél több kutatócsoportban, úgy az érvénytelenség csak az utóbb benyújtott
pályázatok tekintetében áll be, a már létrejött ösztöndíjas
jogviszonyok fennállását az nem érinti.”

4. §
(1) A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbi mondattal
egészül ki:
„Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a nagykorú
tanuló vagy – cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanuló esetén – törvényes képviselõje a pályázati
ûrlapon nyilatkozik arról, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve – a 23. életév
betöltését követõen – arról, hogy a háztartásban (családban) az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdésében
meghatározott mértéket.”
(2) A Rendelet 6. § (6) bekezdésének i) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[(6) A közoktatási intézmény az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a pályázati ûrlapon igazolja a tanuló
alábbi adatait:]
„i) – a 6. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság;”
(3) A Rendelet 6. § (6) bekezdésének j) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[(6) A közoktatási intézmény az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a pályázati ûrlapon igazolja a tanuló
alábbi adatait:]
„j) a pályázati felhívásban meghatározottak szerinti
félévi vagy tanév végi tanulmányi átlaga.”

5. §
A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § Az Ösztöndíjprogram keretében benyújtott valamennyi pályázatról a pályáztató szerv dönt. Az Út a tudományhoz program esetében a pályáztató szerv dönthet úgy
is, hogy – tekintettel az adott pályáztatási idõszakban rendelkezésre álló forrásra, valamint az egyes kutatási programok szakmai tartalma és minõsége alapján – a közoktatási
intézmény által benyújtott kutatási programok közül csak
egyes kutatási programokat támogat.”

6. §
(1) A Rendelet 9. § (2) bekezdésének bevezetõ rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban
meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik jogosulttá, ha”
(2) A Rendelet 9. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül
ki, és egyidejûleg a jelenlegi (3)–(11) bekezdés számozása
(4)–(12) bekezdésre változik:
„(3) A mentor ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatározott részére nem válik jogosulttá, ha:
a) az általa mentorált tanuló javítóvizsgát tesz, vagy
b) az általa mentorált tanuló tanév végi tanulmányi átlagában – az ösztöndíjas jogviszony tanévében – 0,5 tizedes vagy azt meghaladó romlás áll be a 6. § (6) bekezdésének j) pontjában meghatározott tanulmányi átlaghoz
képest.”
(3) A Rendelet új számozása szerinti 9. § (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben az ösztöndíjszerzõdés vagy a támogatási szerzõdés a pályázati döntésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított harminc napon belül – a nyertes pályázóknak, illetve a közoktatási intézménynek felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.”
(4) A Rendelet új számozása szerinti 9. § (8) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a korábban esélyegyenlõségi ösztöndíjban részesült tanuló és mentora közösen újabb pályázatot nyújt be valamely esélyegyenlõségi ösztöndíjra, a pályáztató szerv az újabb pályázat elbírálásánál mérlegeli azt
is, hogy a tanuló és a mentor közös tevékenységének eredményei – a mentor által a (9) bekezdés szerint benyújtott
elõrehaladási napló alapján – indokolttá teszik-e az újabb
ösztöndíjas jogviszony létesítését.”
(5) A Rendelet új számozása szerinti 9. § (9) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) A mentor a 7. § (1) bekezdésének e) pontjában
meghatározott elõrehaladási naplót az ösztöndíjas idõszak
végén – az ösztöndíjszerzõdésben rögzített határidõig –
nyújtja be a közoktatási intézménynek. A közoktatási intézmény a támogatási szerzõdésben foglaltak megvalósulásáról – a támogatási szerzõdésben meghatározott határidõig – pénzügyi elszámolást készít, és nyújt be a pályáztató szervnek. A közoktatási intézmény saját beszámolójának részeként továbbítja a mentor elõrehaladási naplóját a
pályáztató szervnek.”
(6) A Rendelet új számozása szerinti 9. § (11) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(11) Ha a tanuló tanulói jogviszonya az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a közoktatási intézményben
megszûnik, a közoktatási intézmény errõl 8 munkanapon
belül értesíti a pályáztató szervet, és a (12) bekezdésben
foglalt kivétellel megszûnik a tanuló ösztöndíjas jogviszonya.”
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(7) A Rendelet 9. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében
az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele megszûnik, a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint annak
mentorával nem köt ösztöndíjszerzõdést, illetve a már
megkötött ösztöndíjszerzõdést – több tanulót mentoráló
mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben –
egyoldalúan megszünteti, és errõl a pályáztató szervet haladéktalanul értesíti. A közoktatási intézmény az ösztöndíjszerzõdést a tanulmányi félév azon hónapjának utolsó
napjával szünteti meg, amely félévben az ösztöndíjra való
jogosultság feltétele megszûnt.”
(8) A Rendelet 9. §-a az alábbi (14) és (15) bekezdéssel
egészül ki:
„(14) A tanuló az ösztöndíjszerzõdés megkötését megelõzõen és az ösztöndíjas jogviszony idõtartama alatt indokolt esetben egy alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a pályáztató szervnél. A mentorváltás feltétele, hogy
annak a tanuló vagy törvényes képviselõje általi írásban
indokolt kezdeményezésével egyidejûleg a tanuló által kiválasztott személy pályázatot nyújtson be az e rendeletben
elõírt formában, és hogy a mentorként pályázó személy
megfeleljen az e rendeletben a mentorokra elõírt feltételeknek. Amennyiben a pályáztató szerv a mentorváltást indokoltnak tartja, errõl értesíti a tanuló közoktatási intézményét, hogy az kezdeményezze a tanuló korábbi mentorával kötött ösztöndíjszerzõdés megszüntetését és a tanulóval kötött ösztöndíjszerzõdés módosítását. Az új mentorral a közoktatási intézmény ösztöndíjszerzõdést köt,
illetve amennyiben a tanuló által választott új mentor már
rendelkezik az Ösztöndíjprogramban ösztöndíjas jogviszonnyal, az új mentor ösztöndíjszerzõdését a közoktatási
intézmény módosítja. Mentorváltás esetén az 5. § (1) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy
amennyiben a mentorváltás az ott meghatározott szám túllépését jelentené, a pályáztató szerv a mentorváltást nem
engedélyezi, és errõl az érintetteket értesíti.
(15) Mentorváltás esetén a régi mentor köteles az általa
a mentorváltás idõpontjáig vezetett, a 7. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott elõrehaladási naplót a
közoktatási intézménynek átadni, amelyet az a 9. § (9) bekezdésében meghatározottak szerint továbbít a pályáztató
szervnek. Mentorváltás esetén a régi mentor, illetve –
amennyiben a mentorváltásra (a tanuló közoktatási intézményének errõl történõ értesítésére) a tanév hetedik hónapját követõen kerül sor – az új mentor nem jogosult ösztöndíjának a 9. § (2) bekezdése szerinti részére.”

7. §
A Rendelet 10. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a támogatási szerzõdés vagy az ösztöndíjszerzõdés a pályázati döntésrõl szóló értesítés kéz-

2006/37. szám

hezvételétõl számított harminc napon belül – a közoktatási
intézménynek, illetve a kutatócsoport tagjainak felróható
okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.”

8. §
(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közoktatási intézmény ezen adatokat a pályázat benyújtásakor a pályázat elbírálása és a támogatási szerzõdés
megkötése céljából, illetve akkor továbbítja a pályáztató
szerv részére, ha azokkal összefüggésben az ösztöndíjszerzõdést vagy a támogatási szerzõdést módosítani vagy
megszüntetni, felbontani szükséges, valamint az ösztöndíj
esetleges visszafizetésérõl szóló döntés céljából.”
(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(3) A pályáztató szerv a részére a (2) bekezdésben
meghatározottak szerint továbbított adatokat az ott meghatározott célokra és csak a pályázatok elbírálásához, a támogatási szerzõdés megkötéséhez, valamint az ösztöndíjszerzõdés, illetve a támogatási szerzõdés módosításához,
megszüntetéséhez, felbontásához szükséges mértékben és
ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetésérõl szóló döntés
esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használhatja
fel.”

9. §
(1) A Rendelet 12. § 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„1. Hátrányos helyzetû a 3. § (1) bekezdésének alkalmazásában:
1.1. valamennyi esélyegyenlõségi ösztöndíj esetében
az a tanuló
a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyzõ védelembe vett, vagy
b) akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát a jegyzõ megállapította;
1.2. az Út az érettségihez és az Út a szakmához ösztöndíjak esetében az a nagykorú tanuló is:
a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyzõ korábban védelembe vett, vagy
b) aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre, vagy
c) aki esetében – a 23. életév betöltését követõen – a
háztartásban (családban) az egy fõre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
19. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket.”
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(2) A Rendelet 12. § 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„2. Halmozottan hátrányos helyzetû:
2.1. valamennyi esélyegyenlõségi ösztöndíj esetében
az a tanuló:
a) aki az 1.1. pontban meghatározottak szerint hátrányos helyzetûnek minõsül, és akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülõje, szülei, gyámja, gyámjai legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy
b) akit tartós nevelésbe vettek;
2.2. az Út az érettségihez és az Út a szakmához ösztöndíjak esetében az a nagykorú tanuló is:
a) aki az 1.2. pontban meghatározottak szerint hátrányos helyzetûnek minõsül, és akinek a törvényes felügyeletét korábban ellátó szülõje, szülei, gyámja, gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy
b) akit korábban tartós nevelésbe vettek.”
(3) A Rendelet 12. § 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„4. közoktatási intézmény: az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)–f) pontjában, az Út a tudományhoz program esetében a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)–g) pontjában meghatározott intézmény.”
(4) A Rendelet 12. §-a az alábbi 8. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„8. tanári képzés: a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti egyetemi vagy fõiskolai szintû
alapképzés, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény szerinti tanári mesterképzés.”

10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. E rendeletet a hatálybalépését követõen meghirdetett
pályázatok és az azok alapján létrejövõ ösztöndíjas jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdésének d) pontja.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
9. §-ának új (6) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében az „ösztöndíj szerzõdést” szövegrész helyébe az
„ösztöndíjszerzõdést” szövegrész, a Rendelet 9. §-ának új
(7) bekezdésében az „ösztöndíj szerzõdés” szövegrész helyébe az „ösztöndíjszerzõdés” szövegrész, a Rendelet
9. §-ának új (9) bekezdésében az „ösztöndíj szerzõdésben”
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szövegrész helyébe az „ösztöndíjszerzõdésben” szövegrész lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
78/2006. (IV. 4.) Korm.
rendelete
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését
szolgáló árverés és pályázat szabályairól
A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed
a) az elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez
szükséges polgári célú frekvenciahasználati jogosultságot
igénylõ természetes és jogi személyekre, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre,
valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban:
hatóság),
b) a polgári célú frekvenciahasználati jogosultság árverés, illetve pályázat útján történõ elnyerésével kapcsolatos
eljárásokra.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) felhívás: a pályázat kiírásáról szóló értesítés, melyben a hatóság értesítést tesz közzé az eljárás megindításáról az e rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon;
b) frekvenciahasználati jogosultság: felhatalmazás,
amely az árverés, illetve a pályázat nyertese részére biztosítja, hogy rádió-távközlési tevékenységhez árverés,
illetve pályázat tárgyát képezõ frekvenciakészlet használatára kizárólagosan közigazgatási hatósági engedélyt sze-
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rezzen, és ezek alapján rádióhálózatot helyezzen üzembe,
illetve üzemeltessen;
c) hirdetmény: az árverés kiírásáról szóló értesítés,
melyben a hatóság értesítést tesz közzé az eljárás megindításáról az e rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon;
d) jelentkezõ: a kiírási dokumentáció alapján frekvenciahasználati jogosultságot szerezni kívánó természetes,
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
vagy egyéb szervezet, amely a kiírás szerinti határidõn belül részvételi jelentkezést nyújtott be;
e) kiírási dokumentáció: az árverés vagy a pályázat és
az azokra történõ jelentkezés részletes szabályait tartalmazó dokumentáció;
f) kikiáltási ár: a kiírási dokumentációban meghatározott induló összeg, amely alatt árverés esetén a frekvenciahasználati jogosultság nem ítélhetõ oda;
g) pályázati díj: a kiírási dokumentációban meghatározott összeg, amely alatt pályázat esetén a frekvenciahasználati jogosultság nem ítélhetõ oda;
h) résztvevõ: a részvételi nyilvántartásba vett jelentkezõ;
i) részvételi díj: az az összeg, amelynek befizetésével a
jelentkezõ jogot szerez az árverésen, illetve pályázaton
való részvételre, amennyiben a kiírási dokumentációban
foglalt egyéb feltételeknek megfelel;
j) teljes árverési díj: egy nyertes által az árverésen elnyert valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges
árak összegének általános forgalmi adóval növelt értéke;
k) teljes pályázati díj: pályázati eljárás során egy nyertes által elnyert valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges árak összegének általános forgalmi adóval növelt értéke;
l) végleges ár: az árverésen, illetve pályázaton egy
adott frekvenciakészletre elért ár, a forgalmi adó beszámítása nélkül.

AZ ÁRVERÉS ÉS A PÁLYÁZAT KÖZÖS SZABÁLYAI
3. §
(1) Az árverés, illetve a pályázat egyes – a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló jogszabály szerint –
hasznosításra kijelölt frekvenciatartományok frekvenciahasználati jogosultságának odaítélése érdekében az Eht. és
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályai szerint lefolytatott eljárás.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve a felhívás vagy
hirdetmény elkészítését és közzétételét, továbbá a kiírási
dokumentáció kidolgozását is – a hatóság látja el.
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(3) A kiírási dokumentáció szerinti eljárás tárgyát képezõ frekvenciakészlet, illetve frekvenciablokk használati
jogosultsága tekintetében
a) árverés esetén a megajánlott ár;
b) pályázat esetén az ajánlatok értékelésére a pályázati
kiírásban elõzetesen meghatározott elvek alapján kerül sor
a döntésre.

Árverés, illetve pályázat kiírása
4. §
(1) A hatóság által kidolgozott és a polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az eljárás rendjére vonatkozó alapvetõ szabályokat
(különösen: jelentkezés feltételei, módja, határidõk, az eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításának feltételei, a kiírási dokumentáció módosításának feltételei), tájékoztatást a jogorvoslati rendszerrõl, jogsértés
esetén alkalmazható szankciókat;
b) az elnyerhetõ frekvenciakészlet leírását, valamint
használatának részletes feltételeit;
c) a frekvenciahasználati jogosultság alapján végezhetõ elektronikus hírközlési tevékenység alapvetõ adatait és
végzésének feltételeit;
d) a frekvenciahasználati jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó jogszabályi feltételeket;
e) a részvételi díj összegét és megfizetésének feltételeit;
f) a kikiáltási ár, illetve a pályázati díj mértékét és a teljes árverési, illetve teljes pályázati díj megfizetésének feltételeit;
g) a részvétellel kapcsolatos feltételeket;
h) a bankgarancia vagy bankgaranciák összegét és a
bankgaranciákra vonatkozó egyéb feltételeket;
i) az eljárásra vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott feltételeket.
(2) Amennyiben a frekvencia elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtására használható, a kiírási dokumentáció az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazhatja
a) a nyújtani kívánt szolgáltatáshoz minimálisan elõírt
hálózat leírását,
b) a hálózat létesítéséhez vagy megszerzéséhez szükséges vagyoni biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket,
c) a szolgáltatás megkezdésének idõpontját és a területi
ellátottság bõvítésének idõbeni ütemezését.
(3) A határidõket úgy kell kialakítani, hogy a jelentkezési határidõ lejártától számított 8 hónapon belül megszerezhetõ legyen a frekvenciakijelölés.
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(4) A hatóság köteles a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott feltételekkel a kiírási dokumentációt minden érdekelt számára beszerezhetõvé tenni.
(5) A hatóság jogosult a kiírási dokumentációban a benyújtott pályázatokra vonatkozó ajánlati kötöttséget megállapítani, amelynek idõtartama az eljárást lezáró döntés
jogerõre emelkedésének várható idõpontját 60 nappal nem
haladhatja meg. Amennyiben a hatóság a kiírási dokumentációt a jelentkezések benyújtására nyitva álló határidõ leteltét követõen módosítja, illetve a jelentkezõket viszontajánlat tételére hívja fel, a részvételre jelentkezõk addigi
ajánlataik tekintetében a módosult, illetve a viszontajánlat-tételi felhívásban érintett rendelkezés vonatkozásában
mentesülnek ajánlati kötöttségük alól.
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Részvételi díj
7. §

(1) A részvételi díj a hatóság bevételét képezi. A részvételi díjat a mindenkor hatályos áfatörvénynek megfelelõ
mértékû forgalmi adó terheli.
(2) A részvételi díj nettó összege nem haladhatja meg a
kikiáltási ár, illetve pályázati díj 2%-át. A részvételi díj
mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni az
árverési, illetve a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges költségeket, ideértve a felkészüléshez szükséges
költségeket is.
(3) Amennyiben az eljárás meghiúsul, a befizetett részvételi díjat vissza kell fizetni, kivéve, ha az eljárás meghiúsulásának oka a résztvevõ érdekkörében merült fel.

5. §
(1) Az árverés, illetve a pályázat kiírásáról szóló hirdetményt, illetve felhívást a hatóság a Hírközlési Értesítõben,
valamint elektronikus úton a hatóság honlapján közzéteszi. A közzététel idõpontjának a Hírközlési Értesítõnek a
hatóság honlapján történõ közzétételének napja számít.
(2) A közzétett hirdetménynek, illetve felhívásnak tartalmaznia kell az árverés és a pályázat legfontosabb adatait, hivatkozást a jogszabályra, amely alapján a kiírás történik, valamint a kiírási dokumentáció megszerzésének
módját és feltételeit.

6. §
(1) A hatóság jogosult a hirdetményt, felhívást és a kiírási dokumentációt az objektív, átlátható és hátrányos
megkülönböztetéstõl mentes eljárás elveit figyelembe
véve módosítani.
(2) A hirdetmény vagy felhívás módosítását az azok
közzétételére irányadó szabályok szerint kell nyilvánosságra hozni.
(3) A kiírási dokumentáció módosítását
a) a részvételi jelentkezési határidõ lejárta elõtt a kiírási dokumentáció hozzáférhetõségére vonatkozó eredeti
feltételek szerint, azok kiírási dokumentációban rögzített
módon történõ értesítése mellett, akik a kiírási dokumentációt megvásárolták, illetve
b) a részvételi jelentkezési határidõt követõen a jelentkezõk számára, a jelentkezõk kiírási dokumentációban
rögzített módon történõ értesítése mellett kell hozzáférhetõvé tenni.
(4) A hirdetmény vagy felhívás módosítása annak közzétételével, a kiírási dokumentáció módosítása a dokumentációban szabályozott módon lép hatályba, de leghamarabb annak közlésétõl számított 5. napon.

Konzultáció
8. §
(1) A hatóság a hirdetményben, illetve felhívásban meghatározott módon, helyen és idõben konzultációt tart. A
konzultációt legkésõbb a jelentkezési határidõ lejártát
megelõzõ 20. napon kell megtartani. A konzultáción azok
a személyek vagy szervezetek, illetve a kiírási dokumentációban meghatározott számú képviselõik vehetnek részt,
akik a kiírási dokumentációt a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott módon beszerezték.
(2) A konzultáció során a tájékoztatás elsõsorban az elnyerhetõ frekvenciakészlet jellemzõire, használatára és a
használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhetõ tevékenységre vonatkozik.
(3) A hatóság a jelentkezõk részére a jelentkezést megelõzõen, a nyilvántartásba vételt követõen a résztvevõk részére kérdésfeltevési lehetõséget biztosít. A kiírási dokumentációval kapcsolatosan a jelentkezõk által a jelentkezési határidõ lejártát megelõzõ 5. napig írásban, illetve a
konzultáción szóban feltett kérdésekre a hatóság legkésõbb 5 napon belül írásban válaszol úgy, hogy a válasz
megadásától a jelentkezési határidõ lejártáig a jelentkezõnek még legalább 2 nap álljon rendelkezésére.

Jelentkezés és részvétel
9. §
(1) Az árverésen, illetve pályázaton az vehet részt:
a) akinek a hatósággal szemben lejárt határidejû frekvenciadíj-fizetési kötelezettsége nincs;
b) akinek nincs 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által
nyilvántartott adófizetési kötelezettségük, továbbá elkülö-
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nített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségük, kivéve, ha a hitelezõ az adósság késõbbi idõpontban történõ megfizetéséhez írásban hozzájárult;
c) aki nem áll csõdeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
d) aki a kiírási dokumentációban, valamint a megszerezhetõ frekvenciatartományra a frekvenciasáv felhasználási szabályairól szóló jogszabályban meghatározott egyéb
feltételeknek megfelelt;
e) aki a kiírási dokumentációt a hirdetményben, illetve
felhívásban meghatározott módon beszerezte;
f) akinek a kikiáltási ár, illetve pályázati díj összege
megfizetésének biztosítékául szolgáló bankgarancia rendelkezésre áll.
(2) Az árverésen, illetve a pályázaton egyidejûleg nem
vehetnek részt olyan jogi személyek, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, amelyek egymásban, vagy egyike a másikban, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
2. §-ának 3. pontja szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetõleg amelyekben ugyanaz a harmadik fél
rendelkezik befolyásoló részesedéssel.

10. §
(1) Az árverésre, illetve a pályázatra való jelentkezés
során a jelentkezõ köteles nyilatkozni arról, hogy a kiírási
dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezõnek
ismeri el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentkezéshez csatolni
kell:
a) a jelentkezõ azonosítására alkalmas dokumentumokat:
aa) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy az illetékes külföldi hatóság által kiadott igazolást, amely legalább
a cégbejegyzés tényét, idõpontját, a jegyzett tõke nagyságát, a cég tulajdonosainak, illetve a cégjegyzésre jogosult
személy megnevezését tartalmazza,
ab) egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételrõl
szóló határozatot, valamint 30 napnál nem régebbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot,
vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát, vagy egyéb létesítõ okiratot;
b) a tulajdonosi összetételt igazoló, valamint annak
megállapításához szükséges dokumentumokat, hogy mely
vállalkozások rendelkeznek a jelentkezõ vállalkozásában
befolyásoló részesedéssel;
c) teljességi nyilatkozatot, melyben a jelentkezõ felelõsséget vállal, hogy a befolyásoló részesedés megállapításához szükséges minden dokumentumot és információt
rendelkezésre bocsátott;
d) a jelentkezõnek az árverési, illetve a pályázati eljárásban történõ teljes körû képviseletére jogosultak nevét,
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személyazonosító adatait, valamint a képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot;
e) a részvételi díj banki átutalását igazoló dokumentumot;
f) a kiírási dokumentáció megvásárlását igazoló dokumentumot;
g) a 9. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
követelményekre vonatkozó igazolásokat;
h) a jelentkezõ 9. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát;
i) az e rendeletben és a kiírási dokumentációban megjelölt egyéb dokumentumokat.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt okiratok helyett az illetékes külföldi hatóság által hitelesített másolat is csatolható. A külföldi hatóság által kiadott okiratot, igazolást vagy
azok másolatát hiteles magyar nyelvû fordítással együtt
kell csatolni.
(4) Amennyiben a jelentkezõ nem magyar nyelven nyújt
be – a (2) bekezdésben foglaltakon túli egyéb – dokumentumot, csatolni kell annak magyar nyelvû fordítását is. Vitatott esetben – a kiírási dokumentáció eltérõ rendelkezése
hiányában – a magyar nyelvû változat az irányadó.
(5) Hiteles fordításnak minõsül a rendelet alkalmazása
szempontjából az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ
Iroda, a magyar külképviseleti szerv és a magyar közjegyzõ által fordított vagy hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá a szakfordítói vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezõ személy által készített fordítás.
(6) A kiírási dokumentáció lehetõvé teheti a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyéb módon és formában
– így különösen elektronikus úton – történõ benyújtását.
(7) A kiírási dokumentáció lehetõvé teheti, hogy a jelentkezõ a (2) bekezdés g) pontja szerinti igazolások helyett az igazolandó körülményekre vonatkozó saját nyilatkozatát nyújtsa be.

11. §
(1) Ha a miniszter a frekvenciasávok felhasználási szabályaiban a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének feltételeként a frekvencia felhasználásához szükséges hálózattal való rendelkezést vagy a hálózat megszerzéséhez szükséges vagyoni biztosítékot ír elõ, a jelentkezõ az
e feltételeknek való megfelelést köteles írásban, a hálózattal való rendelkezést vagy a megszerzéshez szükséges vagyoni biztosítékot igazoló okirat benyújtásával igazolni.
(2) A vagyoni biztosíték a jelentkezõ választása szerint
lehet
a) az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában
székhellyel rendelkezõ hitelintézet, illetõleg belföldi szék-
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helyû hitelintézet és a jelentkezõ által kötött hitelszerzõdés,
b) az elõírt hálózat megszerzésének céljára lekötött és
elkülönített pénzeszközökrõl szóló igazolás.
(3) Amennyiben a jelentkezõ a jelentkezés idõpontjában már rendelkezik a frekvencia felhasználásához szükséges hálózatrészekkel, úgy annak forgalmi értékét a vagyoni biztosíték összegét csökkentõ tényezõként lehet
figyelembe venni.

12. §
(1) A jelentkezéskor a dokumentumokat a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és határidõben
kell benyújtani.
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14. §

(1) A részvételi feltételeknek az árverési, illetve a pályázati eljárás teljes tartama alatt meg kell felelni. Amennyiben a résztvevõ nem felel meg a részvételi feltételeknek, a
15. § (1) bekezdése szerinti bizottság javaslata alapján a
hatóság törli a nyilvántartásból, és a továbbiakban ügyfélként nem vehet részt az eljárásban.
(2) A résztvevõ köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.
(3) Amennyiben a bizottság vagy a hatóság az eljárás
tartama alatt a jelen rendeletbe vagy a kiírási dokumentációba ütközõ magatartást észlel, a hatóság – a bizottság
észlelése esetén a bizottság javaslatára – a kiírási dokumentációban részletezett jogkövetkezményeket alkalmazza, az arányosság és a fokozatosság elvét követve.

(2) A dokumentumok benyújtására kizárólag a jelentkezõ erre feljogosított képviselõje jogosult.
(3) A benyújtott dokumentumok átvételérõl a hatóság
átvételi elismervényt állít ki, amelyen feltünteti az átvétel
pontos idejét.

13. §
(1) A hatóság a jelentkezéseket a jelentkezési határidõ
lejártától számított 15 napon belül megvizsgálja abból a
szempontból, hogy:
a) a jelentkezõ nem esik-e a 9. § szerinti korlátozó rendelkezések hatálya alá;
b) az e rendeletben és a kiírási dokumentációban elõírt
dokumentumok a hatósághoz hiánytalanul beérkeztek-e;
c) a benyújtott dokumentumok alapján a jelentkezõ
megfelel-e az e rendeletben és a kiírási dokumentációban
meghatározott követelményeknek.
(2) Ha a jelentkezõ a 9. §-ban vagy a kiírási dokumentációban foglalt részvételt kizáró rendelkezésekbe ütközik, a
hatóság a jelentkezõt 15 napos határidõ tûzése mellett felhívja a kizáró ok megszüntetésére. A határidõ eredménytelen letelte után a hatóság a jelentkezõ nyilvántartásba vételét megtagadja, és a jelentkezõ az eljárás további részében
ügyfélként nem vesz részt.
(3) A hatóság az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelõ jelentkezõket nyilvántartásba veszi.
(4) A nyilvántartásban szereplõ adatok közül a résztvevõk neve, valamint azonosításukra szolgáló adatok nyilvánosak.
(5) A nyilvántartásba vételrõl a hatóság a résztvevõvé
vált jelentkezõket értesíti, és a nyilvántartásba vett résztvevõk listáját a hatóság honlapján közzéteszi.

Az árverési, illetve a pályázati bizottság
15. §
(1) A hatóságnak az árverés levezetésére, illetve a pályázatok értékelésére bizottságot kell létrehoznia (a továbbiakban: bizottság), mely szakértõként mûködik közre az
eljárásban. A bizottság munkájában a Nemzeti Hírközlési
és Informatikai Tanács egy fõvel, a pénzügyminiszter egy
fõvel, a miniszter, valamint a hatóság két-két fõvel képviselteti magát.
(2) A bizottságot a jelentkezési határidõ lejártáig kell
létrehozni. A bizottság az eljárást lezáró döntés jogerõre
emelkedéséig mûködik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szervek kötelesek felkészülni arra, hogy a bizottságba az általuk eredetileg megjelölt képviselõ tag helyett – szükség esetén – megfelelõ póttagot delegáljanak.
(4) A bizottság tagjai közül elnököt választ (a továbbiakban: bizottság elnöke).
(5) Szavazategyenlõség esetén a bizottság elnökének
szavazata dönt.

16. §
(1) A bizottság e rendelet és a kiírási dokumentáció által
biztosított keretek között ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) A bizottság a következõ feladatokat látja el:
a) megállapítja a résztvevõk számát, és amennyiben
nincs résztvevõ, az eljárás eredménytelenné nyilvánítására
tesz javaslatot a hatóságnak;
b) levezeti az árverést, illetve értékeli a pályázatot;
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c) felelõs a napi jegyzõkönyvek vezetéséért és a zárójegyzõkönyvek kiállításáért;
d) az eljárást lezáró döntésre vonatkozó indokolással
alátámasztott javaslatot tesz a hatóságnak, így különösen
az árverés, illetve a pályázati eljárás
da) eredményessé nyilvánítására és a nyertes résztvevõ
személyére,
db) eredménytelenné nyilvánítására;
e) vizsgálja a résztvevõk eljárás során tett kifogásait, és
intézkedési javaslatot tesz;
f) javaslatot tesz a hatóságnak az árverés, illetve a pályázati eljárás meghosszabbítására.
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(5) A bizottság a zárójegyzõkönyv eredeti példányát a
hatóságnak adja át, valamint minden résztvevõ számára
átad egy hitelesített másolati példányt. A zárójegyzõkönyvben foglalt adatok – az adószám kivételével – közérdekû adatnak minõsülnek. A zárójegyzõkönyvet a hatóságnál bárki megtekintheti, arról – a költségek megfizetése
mellett – másolatot kérhet.
(6) Ha az eljárási cselekménynél, illetve a bizottság tanácskozásánál közjegyzõ van jelen, a közjegyzõ a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen tanúsítja az eljárás szabályszerûségét.

(3) A kiírási dokumentációban egyéb feladatok ellátása
is a bizottságra ruházható.

A teljes árverési és pályázati díj megfizetése

(4) A résztvevõ kifogását a bizottság intézkedési javaslatával együtt a hatóságnak továbbítja.

18. §

(5) A bizottság az árverési, illetve a pályázati eljárás során folyamatosan ellenõrzi a kiírási dokumentációban elõírtak betartását.

(1) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat,
amelyrõl a hatóság a mindenkor hatályos áfatörvénynek
megfelelõ mértékû általános forgalmi adót tartalmazó
számlát állít ki, egy összegben kell megfizetni, azonban a
kiírási dokumentáció rendelkezhet több részletben történõ
fizetésrõl is.

(6) Amennyiben a bizottság megállapítja, hogy valamely résztvevõ a kiírási dokumentációban elõírtakat megsérti, javaslatot tesz a hatóságnak a kiírási dokumentációban foglalt jogkövetkezmények alkalmazására, illetve a
kiírási dokumentációban foglalt szabályok súlyos megsértése esetén a résztvevõ nyilvántartásból való törlésére és
eljárásból történõ kizárására.

Zárójegyzõkönyv

(2) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat
a) a nyerteseknek az árverést, illetve a pályázatot eredményesnek nyilvánító döntés jogerõre emelkedését követõen a kiírási dokumentációban meghatározott határidõben, a kiírási dokumentáció rendelkezése hiányában harminc napon belül, vagy
b) ha az árverési, illetve pályázati kiírás több részletben
történõ fizetést tesz lehetõvé, a kiírásban meghatározott
részletfizetési határidõkön belül kell teljesíteniük a hatóság által meghatározott számlára úgy, hogy az a számlán
határidõben, hiánytalanul jóváírásra kerüljön.

17. §

(3) A teljesítés idõpontjának a hatóság által meghatározott számlára történõ jóváírás napja minõsül.

(7) A bizottság javaslata a hatóságot nem köti, de a
bizottság javaslatától történõ eltérést részletesen indokolni
kell.

(1) A bizottság eljárásáról zárójegyzõkönyvet készít. A
zárójegyzõkönyv kötelezõ tartalmi elemeit árverés esetén
az 1. melléklet, pályázat esetén pedig a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A zárójegyzõkönyvet az árverési, illetve a pályázati
bizottság elnöke, valamint a bizottság által felkért jegyzõkönyvvezetõ írja alá.
(3) Az árverés, illetve a pályázat részeredményeit és a
bizottság eljárás során hozott döntéseit a napi jegyzõkönyvek tartalmazzák, amelyek a zárójegyzõkönyv elkészültekor annak mellékleteivé válnak. A napi jegyzõkönyveket
az árverési, illetve a pályázati bizottság legalább négy tagja írja alá.
(4) A zárójegyzõkönyv egy eredeti és annyi – a bizottság elnöke által hitelesített – másolati példányban készül,
amennyi résztvevõje volt az árverésnek, illetve a pályázatnak.

Bankgarancia
19. §
(1) A hatóság köteles a teljes árverési vagy teljes pályázati díj forgalmi adóval növelt összege megfizetésének
biztosítékául bankgarancia (teljesítési bankgarancia) benyújtását elõírni, továbbá jogosult a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályok biztosítása érdekében bankgarancia (eljárási bankgarancia) benyújtását elõírni.
(2) Teljesítési bankgarancia érvényesítésére akkor kerül
sor, ha a nyertes határidõben a teljes árverési díjat, illetve a
teljes pályázati díjat, vagy amennyiben a részletfizetés lehetséges, a meghatározott részletet nem, vagy csak részben fizeti be a kiírási dokumentációban meghatározott
számlára, illetve a hatóság által a kiírási dokumentációban
meghatározott egyéb esetekben.
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(3) Az érvényesített teljesítési bankgaranciát a mulasztó
részére a hatóság nem fizeti vissza. A részteljesítésként befizetett összeget a mulasztó részére a hatóság visszafizeti.
(4) A hatóság a teljesítési bankgaranciát felszabadítja, ha
a) a hatóság a jelentkezõt nem vette nyilvántartásba,
b) a hatóság a résztvevõt a nyilvántartásból törölte,
c) a hatóság az árverést, illetve a pályázatot döntésében
eredménytelennek nyilvánította,
d) a résztvevõ az árverésen, illetve a pályázaton sikertelen volt,
e) a nyertes a teljes árverési, pályázati díjat megfizette.
(5) Részletfizetés esetén a nyertes résztvevõnek az elsõ
törlesztõrészlet megfizetésére elõírt határidõn belül be kell
nyújtania a hatósághoz a teljes árverési vagy pályázati díj
megfizetésének biztosítékául szolgáló teljesítési bankgarancia állítását igazoló okmányokat. Abban az esetben, ha
a nyertes résztvevõ az elõírt határidõre az elsõ törlesztõrészletet megfizette, csak a pályázati díj fennmaradó
összegének erejéig kell, hogy biztosítsa ezen pályázati díj
bankgaranciáját.
(6) Amennyiben egy résztvevõ több frekvenciakészlet
használatára is jogosultságot szerezhet, a résztvevõnek
annyi – a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott összegû – teljesítési bankgaranciát kell állítania,
ahány frekvenciakészlet használatára jogosultságot kíván
szerezni. Amennyiben kevesebb frekvenciakészletre nyer
el frekvenciahasználati jogosultságot, mint ahány frekvenciakészletre bankgaranciát állított, az el nem nyert frekvenciakészlet vonatkozásában állított bankgaranciát a hatóság felszabadítja.
(7) Abban az esetben, amennyiben a résztvevõ a meghirdetett több frekvenciakészletbõl többre pályázhat, de
csak egy használatára szerezhet frekvenciahasználati jogosultságot, akkor a résztvevõnek elegendõ egy darab
bankgaranciát kiállítania, mely a frekvenciakészletek közül a legmagasabb összegre és a leghosszabb lejáratra szól,
amit az eredményhirdetést követõen a ténylegesen elnyert
frekvenciakészlet értékének és a kiírási dokumentációban
foglaltaknak megfelelõen megváltoztathat.
(8) Részletfizetés esetén az egyes törlesztõrészletek határidõre történõ teljesítését követõen a hatóság eljár annak
érdekében, hogy a teljesítési bankgarancia mértéke a teljesített törlesztõrészletnek megfelelõen csökkenthetõ
legyen.
(9) Az eljárási bankgarancia összegét és érvényesítésének feltételeit a hatóság a kiírási dokumentációban jogosult megállapítani. Az eljárási bankgarancia a kiírási dokumentációban elõírt eljárási szabály betartásának biztosítását szolgálja, azzal, hogy az eljárási bankgarancia érvényesítésére vonatkozó feltételeket a hatóság arányos, objektív
és megkülönböztetéstõl mentes módon állapítja meg. Az
eljárási bankgarancia összege nem haladhatja meg a teljesítési bankgarancia 50%-át.
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Frekvenciahasználati jogosultság
20. §
(1) A hatóság – a bizottság döntésre vonatkozó javaslata
alapján – határozatban vagy hatósági szerzõdésben állapítja meg
a) az árverés vagy a pályázat eredményes vagy eredménytelen voltát, és
b) eredményesség esetén az árverés vagy a pályázat
nyertesét.
(2) Amennyiben azért nem indult árverési vagy pályázati eljárás, mert nem érkezett részvételi jelentkezés, a hatóság az árverés vagy pályázat meghiúsulását a hirdetménnyel, illetve a felhívással azonos helyen és módon
nyilvánosságra hozza.
(3) Csak olyan résztvevõ nyilvánítható nyertessé, amely
a 13. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételtõl megfelelt a részvételi feltételeknek.
(4) Az (1) bekezdés szerinti döntését a hatóság az összes
résztvevõnek haladéktalanul megküldi, valamint a hirdetménnyel, illetve a felhívással azonos helyen és módon
nyilvánosságra hozza.
(5) A hatóság az (1) bekezdés szerinti döntésében – a kiírási dokumentációval, illetve a nyertes ajánlattal összhangban – rendelkezik a frekvenciakészlet használatának
feltételeirõl, így különösen
a) a frekvenciakijelölés kiadása iránti eljárás megindításának határidejérõl,
b) a szolgáltatás megkezdésének határidejérõl, ha a
frekvenciát a kiírási dokumentáció, illetve a nyertes ajánlat szerint szolgáltatás nyújtására használják,
c) a kiírási dokumentációban elõírt, illetõleg a nyertes
ajánlatában vállalt egyéb feltételrõl.

21. §
(1) A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének
napján az árverés, illetve a pályázat nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen.
(2) A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének
napja:
a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj a hatóság által meghatározott számlán történõ jóváírásának
napja, vagy
b) több részletben történõ fizetés esetén az elsõ törlesztõrészletnek a hatóság által meghatározott számlán történõ
jóváírásának napja, amennyiben a nyertes résztvevõ az
elsõ törlesztõrészlettel csökkentett teljes árverési díj,
illetve teljes pályázati díj összegének megfelelõ bankgaranciát állított.
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(3) Frekvenciakijelölést a hatóság kizárólag az e rendelet szerinti eljárásban frekvenciahasználati jogosultságot
szerzett olyan jogosultnak adhat, amely a frekvenciakijelölés jogszabályokban elõírt feltételeinek eleget tesz.

22. §
A jogosult a frekvenciahasználati jogosultság megszerzése feltételeinek a jogosultság teljes ideje alatt köteles
megfelelni, amennyiben valamely feltételnek való megfelelés megszûnik, a külön jogszabályban meghatározott
jogkövetkezmény alkalmazható.
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(4) Az elõminõsítés során a jelentkezõ által állított vagyoni biztosítékról szóló igazolást a hatóság kizárólag alaki szempontból, illetve a kiírási dokumentációban foglaltaknak való megfelelés szempontjából vizsgálja.
(5) Az árverést a hirdetmény közzétételét követõ 60. és
150. nap között kell lebonyolítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határidõt a bizottságnak a
döntésre vonatkozó egyhangú javaslata alapján a hatóság
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Próbaárverés
25. §

23. §
Ha a pályázati, illetve az árverési eljárás eredménytelenül végzõdött, a hatóság a miniszter egyetértése mellett jogosult a kiírás szerinti új eljárás megindításáról dönteni.

ÁRVERÉS
Árverés elõkészítése

(1) A próbaárverés helyszínérõl és idõpontjáról a résztvevõket legkésõbb a nyilvántartásba vételkor tájékoztatni
kell.
(2) A próbaárverés során a résztvevõknek a hatóság
részletes tájékoztatást nyújt, és bemutatót tart az árverés
lebonyolítási rendjérõl, továbbá lehetõséget biztosít a számítógépes rendszer – leendõ résztvevõk általi – kipróbálására.

24. §
Az árverés lebonyolítása
(1) Az árverés kiírási dokumentációjában a 4. §-ban
foglaltakon túl szerepeltetni kell:
a) az árverés lebonyolításának módját és rendjét, a
frekvenciakészlet választásának, valamint szükség esetén
az ajánlattétel részletes eljárási szabályait;
b) elektronikus úton lebonyolított árverés esetén annak
speciális jellemzõit, az eredményesség feltételeit;
c) az árverés megszakításának és újraindításának
rendjét;
d) egyenlõ ajánlattételek esetén a résztvevõk rangsorolására vonatkozó módszert, ideértve a sorsolást;
e) ha a hatóság próbaárverés tartását tartja szükségesnek, az arra vonatkozó információkat;
f) ha szükséges, olyan adatok és dokumentációk elõírását, amelyek alapján a hatóság megítélheti a jelentkezõk
szakmai és pénzügyi alkalmasságát a frekvenciakészlet
hatékony felhasználására és a tervezett szolgáltatások
megfelelõ minõségû nyújtására.
(2) Az árverésre jelentkezés során benyújtandó dokumentumok tartalmi vizsgálatáról a kiírási dokumentáció
rendelkezhet úgy, hogy az egyúttal elõminõsítési eljárásként szolgál, amely biztosítja, hogy az árverésen csak azok
a jelentkezõk vegyenek részt, akik szakmai és pénzügyi
szempontból alkalmasak a frekvenciakészlet hatékony felhasználására, illetve a tervezett szolgáltatás megfelelõ minõségû nyújtására.
(3) A (2) bekezdés szerinti elõminõsítési eljárásban alkalmazott szempontokat a kiírási dokumentációban meg
kell határozni.

26. §
(1) Az árverést az árverési bizottság valamennyi tagjának részvételével kell megtartani.
(2) A bizottság az árverés lebonyolítása során a résztvevõk kifogásairól többségi szavazattal dönt, és – a döntés
jegyzõkönyvezése mellett – megteszi intézkedési javaslatát a hatóságnak.
(3) Ha a megkezdett árverés folytatása akadályba ütközik, akkor a bizottság javaslatára a hatóság intézkedik az
árverés megszakításáról és az akadály megszûnését követõen azonnali újraindításáról.

A PÁLYÁZAT
Pályázat elõkészítése
27. §
(1) A pályázati kiírási dokumentációban a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:
a) az eljárás tárgyául szolgáló frekvenciakészlet felhasználásával végzett elektronikus hírközlési tevékenység, illetve nyújtott szolgáltatás feltételeinek azon pontjait, amelyekre a résztvevõ ajánlatot tehet;
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b) azokat az értékelési elveket és az értékeléskor kizárólagosan figyelembe vett szempontokat, amelyek alapján
a résztvevõk egyenlõ eséllyel megfelelõ pályázati ajánlatot tehetnek;
c) amennyiben a bizottság a pályázatokat több fordulóban értékeli, az egyes fordulók lebonyolítási rendjét,
valamint az egyes fordulók során benyújtott ajánlatok értékelésekor figyelembe vett szempontokat, amelyek alapján
a résztvevõk egyenlõ eséllyel tehetnek az egyes fordulókban módosított pályázati ajánlatot.
(2) Az értékelés elveinek pártatlannak, átláthatónak,
megkülönböztetéstõl mentesnek és arányosnak kell lenniük, valamint kialakításuk során figyelembe kell venni az
Eht.-ban meghatározott célokat.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szempontokat
a pályázat értékelésekor a bizottság eltérõ súllyal veszi
figyelembe, a kiírási dokumentációban közzé kell tenni az
egyes szempontok súlyozására vonatkozó eljárást is.
(4) Az értékelés során a bizottság a kiírási dokumentációban meghatározott elvektõl nem térhet el.

Jelentkezés
28. §
(1) A pályázónak – a 10. §-ban és 11. §-ban meghatározottakon túl – a kiírási dokumentáció feltételei szerint, az
abban meghatározott módon, helyen és idõben be kell
nyújtania
a) a teljes pályázati díjra vonatkozó ajánlatát,
b) a frekvenciahasználati jogosultság birtokában tervezett elektronikus hírközlési tevékenységre vonatkozó
ajánlatát,
c) az üzleti és pénzügyi tervét.
(2) A pályázati anyagok bontása közjegyzõ jelenlétében
történik.

29. §
(1) A pályázatokról a bizottság a kiírási dokumentációban nyilvánosságra hozott és a rendeletben meghatározott
értékelési elveknek megfelelõ értékelést készít.
(2) A pályázat értékelésérõl a bizottság – valamennyi
tag részvételével – egyszerû többségi szavazattal dönt.
(3) A pályázat elbírálásának eredményét a felhívás közzétételét követõ 60. és 150. nap között kell közzétenni a
Hírközlési Értesítõben, valamint elektronikus úton a hatóság honlapján. A közzététel napjának a Hírközlési Értesítõben történõ megjelenés napja számít.
(4) A (3) bekezdés szerinti határidõket a bizottság egyhangú döntési javaslata alapján a hatóság egy alkalommal
legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
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Záró rendelkezések
30. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését
szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 11/2003.
(I. 30.) Korm. rendelet.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
31. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl
6., 7., 12. cikkének és Melléklete „B” része;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 9. cikke.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. melléklet
a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez
Az árverési zárójegyzõkönyv kötelezõ
tartalmi elemei
Az árverési zárójegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az árverés helyét, idõpontját, elektronikus úton lebonyolított árverés esetén a részvétel módjának pontos meghatározását;
b) az árverési bizottság tagjainak nevét;
c) a résztvevõk nevét, adószámát és címét, valamint
képviselõik nevét, címét;
d) az árverezett frekvenciakészlet megjelölését;
e) a részvételi díj összegét;
f) a kikiáltási árat;
g) az árverési események rövid leírását;
h) a bizottságnak az eljárás során hozott döntéseit és intézkedési javaslatait;
i) a bizottságnak az árverés eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó döntési javaslatát
és annak indokolását;
j) az árverés eredményét;
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k) az árverés tárgyát képezõ frekvenciakészletenként a
legmagasabb árat ajánló résztvevõ nevét, adószámát,
valamint címét;
l) frekvenciakészletenként a résztvevõk sorrendjét árajánlataik nagysága alapján, amennyiben errõl a kiírási dokumentáció szerint rendelkezni kell;
m) a frekvenciakészlet szerinti tagolásban a bizottság
nyertesekre vonatkozó javaslatát;
n) a megajánlott teljes árverési díjat;
o) tájékoztatást a nyertesek által fizetendõ teljes árverési díj teljesítésének határidejére és a befizetés módjára;
p) tájékoztatást a fizetési késedelem, részteljesítés
vagy a teljesítés elmaradásának következményeire;
q) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a frekvenciahasználati jogosultságot megszerzõ nyertesek részére a hatóság milyen eljárási rend szerint adja ki a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a frekvencia használatához szükséges engedélyeket.

2. melléklet
a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez
A pályázati zárójegyzõkönyv kötelezõ
tartalmi elemei
A pályázati zárójegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a pályázati bizottság tagjainak nevét;
b) a résztvevõk nevét, adószámát, valamint címét;
c) a pályázaton meghirdetett frekvenciakészlet megjelölését;
d) a részvételi díj összegét;
e) a pályázat elbírálásának rövid leírását, valamint a
felhívásban közzétett értékelési elvek és esetleges súlyozásuk részletes kifejtését;
f) a bizottságnak az eljárás során hozott döntéseit és intézkedéseit;
g) a pályázat értékelését;
h) a bizottságnak a pályázat eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó döntési javaslatát
és annak indokolását;
i) a bizottság javaslatát a pályázat nyerteseire (név,
székhely, cégjegyzékszám feltüntetésével);
j) frekvenciakészletenként a pályázat résztvevõinek elsõbbségi sorrendjét, amennyiben errõl a kiírási dokumentáció szerint rendelkezni kell;
k) a frekvenciakészlet szerinti tagolásban a bizottság
nyertesekre vonatkozó javaslatát;
l) az egyes nyertesek által fizetendõ teljes pályázati
díjat;
m) tájékoztatást a pályázat nyertesei által fizetendõ teljes pályázati díj teljesítésének határidejére, a befizetés
módjára;
n) tájékoztatást a fizetési késedelem, részteljesítés
vagy a teljesítés elmaradásának következményeirõl;
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o) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a frekvenciahasználati jogosultságot megszerzõ nyertesek részére a hatóság milyen eljárási rend szerint adja ki a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a frekvencia használatához szükséges engedélyeket.

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
26/2006. (IV. 4.) FVM
rendelete
a rizs intervenciójáról
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §
(2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

Az intervenciós felajánlás
1. §
(1) A rizs intervencióban történõ részvétel feltétele az
Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti regisztráció.
(2) Az intervenciós idõszak a rizs piacának közös szervezésérõl szóló 1785/2003/EK (2003. szeptember 29.) tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 7. cikk
1. bekezdésében meghatározott idõszak.
(3) Az intervenciós idõszakon belül az intervenciós
központok meghatározása és a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történõ átvétele tekintetében az
1785/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályairól szóló 489/2005/EK (2005. március 29.) bizottsági rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. cikkében meghatározott minõségi elõírásnak megfelelõ, minimum 20 tonna – Magyarország területén termett – homogén, per-, teher- és igénymentes, az 1006 10 vámtarifaszám alá tartozó
rizst annak tulajdonosa, valamint a felajánlott árura vonatkozóan rendelkezési joggal rendelkezõ természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság (a továbbiakban: felajánló) a Me-
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zõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) honlapján közzétett ajánlati formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával felajánlhatja intervencióra. A
felajánlott rizst az ajánlaton megjelölt tárolási helyen szállítható állapotban, elkülönítve kell tárolni. A felajánlott
rizs nem tartalmazhat csávázott vetõmagot.
(4) Az MVH kizárólag a Rendelet 6. cikk 1. bekezdésében meghatározott idõszakokban benyújtott ajánlatokat
fogadhatja el. Az elfogadott ajánlatban szereplõ rizst – a
Rendelet V. mellékletében meghatározott felvásárolható
összes mennyiség figyelembevételével – az MVH a tanácsi rendelet 6. cikk 1. bekezdésében meghatározott intervenciós áron felvásárolja. A Rendelet V. mellékletében
meghatározott összes mennyiséget meghaladó felajánlás
esetén a Rendelet 7. Cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott kiosztási együttható alkalmazására kerül sor. Az
intervenciós ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót
vagy a kompenzációs felárat. A kifizetésre kerülõ ár az
Európai Unió által meghatározott szabályok szerint az intervenciós ártól eltérhet.
(5) Ha a felajánlott rizs nem felel meg a (3) bekezdésben
megjelölt elõírásoknak, akkor az MVH elutasítja a felajánlást.
(6) Az ajánlat a Tv. szerinti kérelemnek minõsül.

2. §
(1) Az ajánlatot az MVH Központi Hivatalához postai
úton kell benyújtani.
(2) A benyújtás napjának a postára adás napja tekintendõ.
(3) A rizs intervenciós ajánlat érvényességi feltétele az
ajánlattevõ által mellékelt igazolás arról, hogy a felajánlott
rizs vonatkozásában az MVH letéti számláján letétbe helyezte a Rendelet 6. cikk 2. bekezdés i) pontjában meghatározott biztosítékot. A biztosítékot a mezõgazdasági és
élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell kezelni.
(4) Az MVH a hozzá benyújtott ajánlatok rajta kívülálló
ok miatti késedelmes beérkezéséért vagy azok eltûnéséért
felelõsséget nem vállal.
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azt, hogy a rizst valóban az ajánlaton feltüntetett raktárban
tárolják-e. Az MVH – az 1. számú mellékletben meghatározott laboratóriumok megbízásával – a rizs minõségellenõrzését is elvégezheti.
(2) A felajánlott rizsnek meg kell felelnie az 1. § (3) bekezdésében megjelölt elõírásoknak, ellenkezõ esetben az
MVH elutasítja a felajánlást. A helyszíni ellenõrzés alapján elutasított felajánlás esetében az elutasítással kapcsolatos költségek – melyek meghatározását és mértékét a
2. számú melléklet 2. pontja tartalmazza – a felajánlót terhelik.

A rizs átvétele beszállítással
4. §
(1) Az adminisztratív ellenõrzés alapján elfogadott
ajánlatra vonatkozóan az MVH kijelöli az intervenciós
raktárt és meghatározza a beszállítási idõszakot, azaz a beszállítás legkorábbi és legkésõbbi dátumát.
(2) A szállítást az (1) bekezdés szerint meghatározott
idõszakon belül a felajánló, a kijelölt intervenciós raktár
üzemeltetõje és az MVH képviselõje által egyeztetett
ütemterv szerint kell végrehajtani.
(3) A felajánló, illetve a kijelölt intervenciós raktár a felekkel történt egyeztetés után egy alkalommal a beszállítási idõszak figyelembevételével írásban kérheti az ütemterv
módosítását az MVH Központi Hivatalától. A módosított
idõpontban történõ beszállítás csak az MVH jóváhagyását
követõen kezdhetõ meg.
(4) Ha az ütemterv módosítása a beszállítás
a) korábbi megkezdésére irányul, akkor a kérelemnek
legkésõbb a módosítás szerinti beszállítás megkezdését
megelõzõ ötödik munkanapon,
b) elhalasztására irányul, akkor a kérelemnek legkésõbb a szállítás eredetileg ütemezett megkezdése elõtti
ötödik munkanapon
kell beérkeznie.
(5) Ha a beszállítás – elháríthatatlan külsõ ok esetének
kivételével – nem az (1)–(4) bekezdésben meghatározottaknak megfelelõen történik, akkor az MVH a teljes felajánlást elutasítja és a felajánló köteles megtéríteni az
MVH-nak a 2. számú melléklet 1. pontjában meghatározott költségeket.

A rizs elõzetes helyszíni ellenõrzése
3. §

5. §

(1) Az MVH a felajánláskori tárolás helyén – a felajánló
elõzetes értesítése mellett – ellenõrizheti a felajánló által
benyújtott ajánlaton szereplõ rizs minõségét, mennyiségét,
meglétét, a tárolás körülményeit (különös tekintettel arra,
hogy a felajánlott rizst elkülönítve tárolják-e), valamint

(1) Az MVH az adminisztratív ellenõrzés alapján elfogadott ajánlatban megjelölt mennyiségre a Rendelet
7. Cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott kiosztási
együtthatót alkalmazza. Az így meghatározott mennyiségû rizst a felajánlónak – legfeljebb öt százalékos mennyi-
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ségi eltéréssel – az MVH által kijelölt intervenciós raktárhoz el kell szállítania.
(2) Az egy napon beszállítandó rizs minimális mennyisége – a beszállítás utolsó napját kivéve – húsz tonna.
(3) Ha a felajánló az (1) bekezdésben meghatározott
mennyiségnél több rizst szállít az MVH által kijelölt raktárhoz, akkor a többletmennyiséget az MVH elutasítja. A
többletmennyiség elszállításáról a felajánló saját költségén köteles gondoskodni.
(4) Ha a felajánló az (1) bekezdésben meghatározott
mennyiségnél kevesebb rizst szállít az MVH által kijelölt
raktárhoz, akkor az MVH a teljes felajánlást elutasítja. Az
elutasított rizs elszállításával, illetve a felajánlás meghiúsulásával kapcsolatos költségek a felajánlót terhelik. Az
elutasítással kapcsolatos költségek meghatározását és
mértékét a 2. számú melléklet 1. pontja tartalmazza. A beszállított és elutasított rizs elszállításáról a felajánló köteles gondoskodni.
(5) A beszállított rizst a beszállításkor vett minták helyszíni ellenõrzése alapján indokolt esetben a teljes átvételig
elkülönítve kell tárolni.
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együtthatót alkalmazza. Az így meghatározott mennyiségû rizst a felajánláskori tárolás helyén is átveheti az MVH,
ha a raktár az intervenciós raktárakra vonatkozó követelményeknek megfelel. Az MVH meghatározza a helyszíni
ellenõrzési idõszakot, azaz az ellenõrzés legkorábbi és legkésõbbi idõpontját. A helyszíni ellenõrzést a meghatározott idõszakon belül a felajánló, a kijelölt intervenciós raktár üzemeltetõje és az MVH képviselõje által egyeztetett
ütemterv szerint kell végrehajtani.
(2) A felajánló, illetve a kijelölt intervenciós raktár az
érintett felekkel történt egyeztetés után egy alkalommal
írásban kérheti az ütemterv módosítását az MVH Központi
Hivatalától.
(3) A helyben történõ átvétel esetében a mennyiségi és
minõségi követelményeknek meg nem felelõ áru esetében
az elutasítással kapcsolatos, 2. számú melléklet 1. pontja
szerinti költségek a felajánlót terhelik.
(4) A helyszíni ellenõrzésre vonatkozóan a 3. §-ban
meghatározottakat kell alkalmazni.

A rizs minõségének vizsgálata
6. §

9. §

Az MVH képviselõje ellenõrizheti a felajánláskori tárolás helyén történõ kitárolás és a szállítás teljes folyamatát,
a felajánlott rizsre vonatkozó fuvarlevelek meglétét. Az átvétel során az MVH ellenõrzi az ajánlaton szereplõ rizs
meglétét, minõségét, mennyiségét, valamint azt, hogy a
rizst elkülönítve, valóban az ajánlaton feltüntetett telephelyen tárolják.

(1) A mintavételeket és a vizsgálatokat csak azok az
1. számú mellékletben meghatározott laboratóriumok
(a továbbiakban: laboratórium) végezhetik, amelyek a
vizsgálat idõpontjában rendelkeznek a Grain and Feed
Trade Association (GAFTA) minõsítéssel és az MVH-val
kötött, a mintavételezésre és a minõségvizsgálatra vonatkozó érvényes szerzõdéssel.

7. §

(2) A reprezentatív mintákat az MVH vagy annak megbízott képviselõje a laboratóriumok valamelyikébe küldi
vizsgálatra. A megbízott laboratórium a felajánlott tételbõl
10 tonnánként mintát vesz, majd reprezentatív mintát képez, amely reprezentatív mintáról jegyzõkönyvet állít ki.

(1) A beszállítást követõen elutasított áru intervenciós
raktárból történõ elszállításáról a felajánlónak az elutasításról szóló határozat jogerõre emelkedését követõen saját
költségén, az MVH által meghatározott idõpontig intézkednie kell.
(2) Ha a felajánló nem gondoskodik az MVH által meghatározott idõpontig a rizs elszállításáról, akkor az MVH a
felajánló költségén jogosult elszállíttatni az árut az intervenciós raktárból a felajánláskori tárolás helyére.

A rizs helyben történõ átvétele
8. §
(1) Az MVH az adminisztratív ellenõrzés alapján elfogadott ajánlatban megjelölt mennyiségre a Rendelet
7. Cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott kiosztási

(3) A minõségi jellemzõket a felajánlott rizs beszállítása, helyben történõ átvétele során a laboratóriumok által
vett minták alapján kell megállapítani.
(4) Az egy felajánlott tételre vonatkozó laboratóriumi
jegyzõkönyvek összesítése a súlyozott átlagolás szabályai
szerint történik. Ha valamelyik paraméter nem éri el az intervenciós minimum követelményt, akkor az MVH a teljes
felajánlást elutasítja.
(5) A vizsgálattal megbízott laboratóriumok a minták fizikai, beltartalmi és technikai jellemzõit megállapítják és a
vizsgálat eredményérõl jegyzõkönyvet állítanak ki, amit a
minták beérkezését követõ tíz munkanapon belül az
MVH-hoz eljuttatnak.
(6) Abban az esetben, ha a rizstétel felajánlója vagy az
intervenciós raktár a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapított minõségi eredményt nem fogadja el, bármely fél
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újabb, döntõ érvényû laboratóriumi vizsgálatot kezdeményezhet, melyet a Rendelet 13. Cikk (2) bekezdése szerint
kell elvégezni. A döntõ laboratóriumi vizsgálatot az elõzõ
vizsgálatot végzõ laboratóriumtól eltérõ laboratórium végzi a (2) bekezdésben meghatározottak szerint. A döntõ
vizsgálatot végzõ laboratórium által kiállított vizsgálati
jegyzõkönyvben szereplõ eredmények a felajánló és az intervenciós raktár részére is kötelezõ érvényûek. A döntõ
vizsgálat költsége a vitában vesztes felet terheli.

Döntés az intervenciós rizs átvételérõl, fizetési feltételek
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gáltatást végzõ – természetes személlyel, jogi személlyel,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társasággal.
(3) Az MVH az intervenciós raktárak részére a velük
megkötött szerzõdés alapján lekötött tárolókapacitás
figyelembevételével rendelkezésre állási díjat, intervenciós készlet tényleges tárolása esetén pedig raktározási
díjat fizet, amely tartalmazza az egyszeri be- és kitárolási
díjat és a tárolási díjat. A tárolási díj magában foglalja a tárolás folyamán szükséges valamennyi kezelés és mûvelet
költségét is.

10. §

(4) Az intervenciós rizsmennyiség raktárak közötti áttárolására vonatkozó feltételeket az MVH a honlapján teszi
közzé.

(1) Ha az ajánlat és a felajánlott rizs megfelel a Rendelet
3. cikkében és az e rendeletben meghatározott feltételeknek, akkor a felajánlást az MVH-nak el kell fogadnia. A
felajánlót az ajánlat elfogadása esetén a 2. számú melléklet
3. pontja szerinti általános költségek terhelik.

Az intervenciós készletek értékesítése

(2) A mennyiségi és minõségi követelményeknek meg
nem felelõ áru esetében az elutasítással kapcsolatos költségek – melyek meghatározását és mértékét a 2. számú melléklet 1. pontja tartalmazza – a felajánlót terhelik.
(3) A felajánlott rizs teljes mennyiségét, valamint a
Rendelet 7. Cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott
kiosztási együtthatót figyelembe véve az MVH vagy képviselõje által felvett helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv,
valamint a laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján az
MVH határozatot hoz. Az áru elfogadása esetén az MVH
elkészíti a felajánlott árura vonatkozó átvételi jegyzéket és
a vételár-kalkulációt, melyeket az elfogadó határozattal
együtt elküld a rizst felajánlója, valamint az intervenciós
raktár részére.

11. §
A kifizetés a rizs minõségét igazoló laboratóriumi vizsgálati jegyzõkönyv beérkezését követõ 32. és 37. nap között történik.

Az intervenciós készletek tárolása

13. §
(1) Az intervenciós készletek értékesítésére vonatkozó
ajánlattételi (pályázati) felhívásokat az MVH honlapján,
Központi Hivatalában, valamint a Kirendeltségein teszi
közzé.
(2) Az intervenciós készletek megvásárlására vonatkozó ajánlatokat az MVH Központi Hivatalához az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon kell benyújtani. Az
ajánlattételi felhívásban rögzített határidõn túl benyújtott
kérelem elutasításra kerül.
(3) Az intervenciós készletek értékesítésére benyújtott
ajánlatokat sem módosítani, sem visszavonni nem lehet.
(4) Az intervenciós készletek értékesítésére vonatkozó
ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha az intervenciós
hivatalok birtokában lévõ hántolatlan rizs értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 75/91/EGK
(1991. január 11.) bizottsági rendelet 13. cikk 4. bekezdése
szerint meghatározott biztosítékot a mezõgazdasági és
élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az MVH rendelkezésére bocsátották.

(1) Az MVH a felvásárolt intervenciós rizskészletet az
intervenciós tárolásra vonatkozó követelményeknek megfelelõ raktárakban tárolja.

(5) A nyertes pályázók részére az MVH három munkanapon belül megküldi az ajánlat elfogadásáról szóló határozatát és a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti általános
költségeket tartalmazó számlát. A nyertes pályázónak el
kell fogadnia az elnyert mennyiség mínusz öt százalékos
mértékû eltérését.

(2) Az MVH a rizs intervenciójával kapcsolatos feladatainak elvégzése céljából jogosult szerzõdést kötni az intervenciós tárolás követelményeinek megfelelõ raktárak
üzemeltetõivel, a vizsgálatokat végzõ laboratóriumokkal,
valamint egyéb – a rizs intervencióval kapcsolatban szol-

(6) A kitárolás megkezdését megelõzõen az MVH-val a
raktáros és a vevõ egyeztet a kitárolás menetérõl. A kitárolásról az MVH jegyzõkönyvet készít. A kitárolás befejezését követõen az elnyert és kitárolt mennyiség közötti különbség az MVH és a vevõ között elszámolásra kerül.

12. §
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14. §

Exportra történõ értékesítés esetén a kalkulációs kiléptetési pontot, valamint a kiléptetési pontig történõ maximális fuvarköltség-térítés mértékét az MVH az ajánlattételi felhívásban határozza meg.

Záró rendelkezések
15. §
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szabályok megállapításáról szóló 2808/98/EK rendelet
módosításáról,
h) a Bizottság 2003. május 12-i 816/2003/EK rendelete
az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról,
i) a Bizottság 2003. december 29-i 2304/2003/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a
mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló 2808/98/EK rendelet
módosításáról.
Gráf József s. k.,

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Ezzel egyidejûleg a gabona és rizs intervenciójáról szóló
66/2004. (IV. 29.) FVM rendelet, valamint az azt módosító
160/2004. (XI. 2.) és 51/2005. (VI. 4.) FVM rendeletek hatályukat vesztik azzal, hogy rendelkezéseiket a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell.
(2) Az MVH az intervenciós központok listájáról,
valamint egyéb technikai tudnivalókról az intervenciós
idõszak kezdete elõtt közleményt ad ki, melyet internetes
honlapján, a Központi Hivatalában, valamint a Kirendeltségein tesz közzé.
(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Bizottság 1996. november 8-i 2148/96/EK rendelete a mezõgazdasági termékek intervenciós készleteinek
felmérésére és monitoringjára vonatkozó szabályok megállapításáról,
b) a Bizottság 1991. január 11-i 75/91/EGK rendelete az
intervenciós hivatalok birtokában lévõ hántolatlan rizs értékesítésére vonatkozó eljárások és feltételek megállapításáról,
c) a Tanács 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK rendelete a rizs piacának közös szervezésérõl,
d) a Bizottság 2005. március 29-i 489/2005/EK rendelete az intervenciós központok meghatározása és a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történõ átvétele tekintetében az 1785/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályairól,
e) a Bizottság 1998. december 22-i 2808/98/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a
mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról,
f) a Bizottság 1998. június 29-i 1410/1999/EK rendelete az euró agromonetáris rendszerének a mezõgazdasági
ágazatban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2808/98/EK rendelet,
valamint a 3889/87/EGK, a 3886/92/EGK, az
1793/93/EGK, a 2700/93/EGK és a 293/98/EK rendeletekben szereplõ egyes meghatározó ügyleti tények meghatározásának módosításáról,
g) a Bizottság 2000. november 7-i 2452/2000/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a
mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 26/2006. (IV. 4.) FVM rendelethez
A 3. § (1) bekezdésében és a 9. § (1) bekezdésében
meghatározott laboratóriumok listája
1. Gabona Control, Concordia Közraktár Kereskedelmi Részvénytársaság, 1095 Budapest, Soroksári út 24.
2. SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1124 Budapest, Sirály u. 4.
3. Mertcontrol Részvénytársaság, 1095 Budapest,
Kvassay Jenõ út 1.
4. INSPECTION SERVISES HUNGARY Szolgáltató
Minõségellenõrzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1043
Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 7–9.
5. Hajdúsági Gabonaipari Részvénytársaság, 4025
Debrecen, Széchenyi u. 13.
6. Agrograin Kereskedelmi Részvénytársaság, 1134
Budapest, Váci út 37.
7. Bábolna Takarmányipari Korlátolt Felelõsségû Társaság, 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár Ipari Park
8. MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, 7100 Szekszárd, Keselyüsi út 9.
9. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezõgazdaságtudományi Kar, Agrármûszerközpont, a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT–1–1054 számon Akkreditált Vizsgáló Laboratórium, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
10. ABO MILL Malomipari Részvénytársaság, 4400
Nyíregyháza, Simai út 6.
11. FOOD-MONITOR Élelmiszeripari és Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, 7361 Kaposszekcsõ, Liget ltp. 10.
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2. számú melléklet a 26/2006. (IV. 4.) FVM rendelethez
1. pont
A 4. § (5) bekezdésben, az 5. § (4) bekezdésben, valamint a 10. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a felajánlót a
következõ költségek terhelik:
Költségtétel

A költségtétel részletezése

Adminisztrációs díj
Elõzetes helyszíni ellenõrzés költsége
Betároláskor végzett ellenõrzés költsége*
Betárolási díj*

Munkadíj, postai költség
Kiszállási díj, munkadíj, postai költség
Kiszállási díj, munkadíj, postai költség
Az elutasított tétel betárolásra került részére vonatkozóan – a raktározási szerzõdésben foglalt összegeknek megfelelõen

Rendelkezésre állási díj*

Az idõben be nem tárolt tétel esetén a
raktározási szerzõdésben foglalt összegeknek megfelelõen
Az elutasított tétel kitárolásra került részére vonatkozóan – a raktározási szerzõdésben foglalt összegeknek megfelelõen
A felajánlott rizs minõségvizsgálati díja
Az elutasított tétel tárolásra került részére
és a tárolás idõtartamára vonatkozóan,
minden megkezdett hónap után – a raktározási szerzõdésben foglalt összegeknek
megfelelõen

Kitárolási díj*

Laboratóriumi vizsgálati díj*
Tárolási díj*

Költségdíj összege (áfa nélkül)

15 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
fizikai mozgatással:
1089 Ft/t, illetve
fizikai mozgatás nélkül:
905 Ft/t
89 Ft/t/hó

1061 Ft/t

12 700 Ft/minta
836 Ft/t/hó

2. pont
A 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a felajánlót a következõ költségek terhelik:
Költségtétel

A költségtétel részletezése

Adminisztrációs díj
Elõzetes helyszíni ellenõrzés költsége
Laboratóriumi vizsgálati díj

Költségdíj összege (áfa nélkül)

Munkadíj, postai költség
Kiszállási díj, munkadíj, postai költség
A felajánlott rizs minõségvizsgálati díja

15 000 Ft
20 000 Ft
12 700 Ft/minta

3. pont
A 10. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a felajánlót a következõ általános költségek terhelik:
Költségtétel

Szállítási költségtényezõ

Kitárolási díj

A költségtétel részletezése

Azokban az esetekben, amikor a beszállítás
a legközelebbi intervenciós központnál közelebb elhelyezkedõ raktárba történik, illetve
helyben történõ átvétel esetében, ha a felajánlott tétel raktározási helye az intervenciós kp-tól eltérõ helyen van
Helyben történõ átvétel esetében

* Csak arra a mennyiségre vonatkozik, amellyel kapcsolatban ez a költség felmerül.

Költségdíj összege (áfa nélkül)

15 Ft/t/km

1061 Ft/t
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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 agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott
kvótarendszerrõl szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) E rendelet alkalmazásában:]
„e) jóváhagyott felvásárló (a továbbiakban: felvásárló): olyan, a Rendelet szerint regisztrált ügyfél,
aki/amely az ezen rendelet szerinti kvótanyilvántartásban
felvásárlóként van nyilvántartva, és tevékenységének
folytatásához a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyásával rendelkezik;”
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(3) Az R. 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A felvásárló köteles az e rendelet 16. §-a alapján lefolytatott ellenõrzés során a (4) bekezdésben megjelölt,
rendelkezésre álló valamennyi tanúsítványt vagy a vizsgálatról készített jegyzõkönyvet bemutatni.”

3. §
Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kvóta mindkét típusa kilogrammban kerül meghatározásra. Az egyéni beszállítási kvóta meghatározása
során az egyéni referencia zsírtartalmat is figyelembe kell
venni. A megkezdett kvótaévben a tejtermelõ rendelkezésére álló kvóta mennyiségérõl – annak mindkét típusára
vonatkozóan (kvótatípusok szerinti bontásban) –, illetve a
referencia zsírtartalomról szóló határozatot (igazolást) az
MVH a lezárt kvótaév utáni május 15-ét követõ hatvan napon belül megküldi a tejtermelõnek. A tejtermelõk beszállítási kvótájának mennyiségét tartalmazó kimutatást adott
kvótaév szeptember 30-ig az adatfeldolgozó megküldi az
érintett felvásárlóknak.”

4. §

(1) Az R. 2. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (3) bekezdés e) pont szerinti felvásárlói jóváhagyás feltétele, hogy a felvásárló – az e rendeletben
foglaltak betartása mellett – a tejet a tejtermelõtõl annak
érdekében vásárolja meg, hogy azt összegyûjtse, csomagolja, tárolja, hûtse, értékesítse vagy feldolgozza, illetve
egy vagy több olyan vállalkozásnak eladja, amely tejet
vagy más tejtermékeket kezel, feldolgoz.
(2) Az MVH az 1. § (3) bekezdés e) pont szerinti jóváhagyást visszavonhatja attól a felvásárlótól, aki/amely az
e rendeletben, illetve a tejkvótaszabályzatban foglalt, felvásárlóra vonatkozó elõírásokat megszegi. Az MVH a
visszavonásról értesíti az illetékes megyei (fõvárosi)
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzési állomást.”

(1) Az R. 5. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A jogerõsen megállapított fizetési kötelezettség
szerinti összeget a felvásárló köteles a tejtermelõ által beszállított tej átvételi árából – a tejtermelõvel kötött megállapodás szerint egy vagy több egyenlõ részletben – levonni, vagy más arra alkalmas módon beszedni, és az így
beszedett összeget az MVH részére az (1) bekezdés szerinti határozatban megjelölt bankszámlaszámra, a levonás
ütemében, de legkésõbb augusztus 31-ig befizetni. Ha a
felvásárló a fizetési kötelezettség szerinti összeget nem
tudja a tejtermelõtõl beszedni, abban az esetben is legkésõbb augusztus 31-ig köteles azt az MVH részére befizetni.
(6) Közvetlen értékesítési kvóta túlteljesítése esetén a
fizetési kötelezettségrõl az MVH határozatot hoz. A befizetést a tejtermelõ legkésõbb augusztus 31-ig köteles az
MVH részére az (1) bekezdés szerinti határozatban megjelölt bankszámlaszámra teljesíteni.”

(2) Az R. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A laboratórium a tanúsítványt kizárólag olyan, az
MVH (1) bekezdés szerinti jóváhagyásával rendelkezõ
felvásárló részére állíthatja ki, aki/amely az alapanyagként
felvásárolt tejet teljes mértékben és kizárólag igazoltan tejkvótával rendelkezõ tejtermelõtõl, vagy tejet teljes mértékben és kizárólag igazoltan tejkvótával rendelkezõ tejtermelõtõl felvásárló felvásárlótól vette át.”

(2) Az R. 5. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A kvótával nem rendelkezõ tejtermelõ által a kvótaév alatt termelt teljes tejmennyiséget – az országos referencia mennyiség túllépése esetén az 5. § (1) bekezdése
alapján számított fizetési kötelezettségen felül további – az
5. § (1) bekezdése alapján számított fizetési kötelezettség
húsz százalékos mértékének megfelelõ fizetési kötelezettség terheli.”

2. §
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(1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A teljes kvóta legkésõbb a lezárt kvótaévet követõ
április 1-jével megvonásra kerül az országos kvóta javára
attól a tejtermelõtõl, aki az adott kvótaévben a 14. § szerinti bevallások és a kimutatások alapján egyáltalán nem termelt tejet, és így nem felel meg az 1. § (3) bekezdés
c) pontjának, kivéve, ha annak ezen idõpont elõtt ismét
megfelel.”
(2) Az R. 8. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés alapján megvont kvóta a megvonás elõtti mértékig abban az esetben kerül visszaadásra, ha
a tejtermelõ a kvóta megvonásának évében a megvonás
elõtti kvóta legalább hetven százalékát teljesíti.
(5) A (2) bekezdés alapján megvont kvótát kérelme
alapján a tejtermelõ részére a megtermelt mennyiség mértékéig a következõ kvótaév április 1-jétõl vissza kell adni
abban az esetben, ha legkésõbb a megvonást követõ második kvótaév végéig az 1. § (3) bekezdés c) pontjában elõírtaknak ismételten megfelel.”

6. §
(1) Az R. 9. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tejtermelõ kvótamennyiségét legfeljebb harminc
százalékig a Rendelet szerint regisztrált, tejtermelõ gazdaságban bizonyíthatóan tejtermeléssel foglalkozó tejtermelõ részére ideiglenesen átengedheti. Az ideiglenes átengedés idõtartama esetenként nem haladhatja meg az egy kvótaévet. Az ideiglenes átengedés legfeljebb három egymást
követõ kvótaévben lehetséges.
(2) Az ideiglenes átengedés kizárólag az adott kvótaévben történhet, amelyet a kvóta eredeti tulajdonosának az
adott kvótaév december 31-éig a tejkvóta-szabályzatban
szereplõ formanyomtatványon be kell jelentenie az adatfeldolgozóhoz. Az ideiglenes átengedésrõl az MVH a bejelentéstõl számított harminc napon belül hoz határozatot
azzal, hogy ez a határidõ az adott kvótaév kezdete és július
15-e között beadott kérelmek esetében a 4. § (4) bekezdése
szerinti határozat (igazolás) kézbesítésétõl számítandó. A
jóváhagyott ideiglenes átengedés az adott kvótaév kezdetétõl, az adott kvótaévben hatályos. A december 31-ét
követõen benyújtott kérelem az adott kvótaévre vonatkozóan elutasításra kerül. Az ideiglenesen átengedett kvóta
tovább ideiglenesen nem engedhetõ át.”
(2) Az R. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az átruházásról szóló szerzõdést a tejkvóta-szabályzatban szereplõ formanyomtatvánnyal együtt legkésõbb december 31-ig lehet benyújtani. A szerzõdés létrejöttéhez az MVH jóváhagyása szükséges. A jóváhagyott
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átruházás az adott kvótaév kezdetétõl hatályos. A december 31-ét követõen benyújtott adásvételi szerzõdést az
adott kvótaévre vonatkozóan az MVH nem hagyja jóvá.”

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A felvásárló köteles az adott kvótaévre vonatkozó,
a beszállított tej mennyiségérõl és a felvásárolt tej átlagos
zsírtartalmáról tejtermelõnkénti, illetve beszállítónkénti
kimutatást a tárgyhót követõ hónap 15-éig, illetve az adott
kvótaévre vonatkozó összesített kimutatást a kvótaévet
követõ május 10-éig elkészíteni és az adatfeldolgozóhoz
benyújtani. Az összesített kimutatásban szerepeltetni kell,
hogy az egyes tejtermelõ, illetve beszállító az adott kvótaév tekintetében mely idõponttól mely idõpontig szállított
tejet a felvásárló részére.”
(2) Az R. 14. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Közvetlen értékesítés esetén a tejtermelõ köteles az
adott kvótaévre vonatkozó, az értékesített tej, illetve más
tejtermék (annak pontos megnevezésével) mennyiségérõl
összesített kimutatást készíteni és azt a kvótaévet követõ
május 10-éig az adatfeldolgozóhoz benyújtani.
(5) Amennyiben a közvetlen értékesítésre szóló kvótával rendelkezõ tejtermelõ az adott kvótaévben nem értékesített közvetlenül tejet vagy más tejtermékeket, úgy az errõl szóló nyilatkozatot a kvótaévet követõ május 10-éig
kell az adatfeldolgozónak megküldenie.”
(3) Az R. 14. §-ának (8)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a felvásárló az adott kvótaévre vonatkozó összesített kimutatást az (1) bekezdésben meghatározott határidõig nem nyújtja be vagy az a havi kimutatásokhoz viszonyítottan mennyiségi eltérést mutat, úgy a határidõ lejártát követõen az általa felvásárolt tejmennyiség
0,01%-os túllépése esetére számított fizetési kötelezettségnek megfelelõ összeget köteles naponta megfizetni. Ha
a felvásárolt tej mennyisége adatszolgáltatás hiányában
nem ismeretes, akkor azt az MVH a tejtermelõk beszállítási kvótáját, illetve becsült termelését alapul véve állapítja
meg, majd ez alapján határozza meg az (1) bekezdésben
meghatározott kötelezettség késedelmes teljesítése miatt
fizetendõ összeget, melynek mértéke legalább száz euró,
de legfeljebb százezer euró lehet.
(9) Ha a felvásárló az (1) bekezdésben meghatározott
havi adatszolgáltatási kötelezettségét a határidõt követõ
negyvenöt napon belül, illetve kvótaévre vonatkozó összesített adatszolgáltatási kötelezettségét július 1-jéig nem
teljesíti vagy az a havi kimutatásokhoz viszonyítottan
mennyiségi eltérést mutat, akkor az MVH a felvásárlót
harminc napos határidõ kitûzésével teljesítésre szólítja fel,
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amelynek eredménytelen eltelte után a felvásárló jóváhagyását visszavonja.
(10) Amennyiben a közvetlen értékesítést végzõ tejtermelõ az adott kvótaévre vonatkozó, (4) bekezdésben meghatározott összesített kimutatást, illetve az (5) bekezdés
szerinti nyilatkozatot határidõig nem nyújtja be vagy benyújtja, de hiánypótlásra kötelezték, és ennek a kötelezettségének nem tesz eleget vagy újból hiányosan nyújtja be,
úgy a határidõ, illetve a hiánypótlás határidejének lejártát
követõen késedelmes naponként a közvetlen értékesítési
referencia mennyiség 0,01%-os túllépése esetére számított
fizetési kötelezettségnek megfelelõ összeget köteles naponta megfizetni, melynek teljes összege legalább száz
euró, de legfeljebb ezer euró lehet.
(11) Ha a közvetlen értékesítést végzõ tejtermelõ a
(4) bekezdésben meghatározott összesített kimutatást,
illetve az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot július 1-jéig
nem nyújtja be vagy benyújtja, de hiánypótlásra kötelezték, és ennek a kötelezettségének nem tesz eleget vagy újból hiányosan nyújtja be, akkor az MVH a tejtermelõt harminc napos határidõ kitûzésével teljesítésre szólítja fel,
amelynek eredménytelen eltelte után a közvetlen értékesítési referencia mennyisége az országos tartalék javára
megvonásra kerül.”

8. §
(1) Az R. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A 2005/2006. kvótaévben a tejtermelõknek túlteljesítés esetén csak abban az esetben keletkezik fizetési kötelezettsége, ha a beszállított, illetve a közvetlenül értékesített tejmennyiség külön-külön számított összege meghaladja a beszállítási, illetve a közvetlen értékesítési országos referencia mennyiséget.”
(2) Az R. 17. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A kvótatulajdonos 2006. december 31-ig benyújtott írásbeli kérelme alapján a kvóta átírásra kerül a tejtermelõnek minõsülõ, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozó, illetve hozzátartozó javára.”
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
54/2006. (IV. 4.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
a Sárospataki Református Kollégium könyvtárának a
Magyar Köztársaság részére történõ visszaadása érdekében végzett munkássága elismeréseként
Alekszandr Szokolov kulturális és tömegkommunikációs miniszternek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata;

Natalja Kuznyecova-nak,a Nyizsnyij-Novgorod Állami
Megyei Egyetemes Tudományos Könyvtár igazgatójának,
Mihail Svidkoj-nak, a Szövetségi Kulturális és Filmügynökség vezetõjének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

Ioszif Kobzon-nak, az Állami Duma Kulturális Bizottsága elnökének,
9. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit – az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés kivételével – 2006. március 31-tõl kell alkalmazni, az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést 2006. április 1-jétõl kell alkalmazni.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Konsztantyin Koszacsov-nak, az Állami Duma Külügyi
Bizottsága elnökének,
Alekszej Tyagunov-nak, az Állami Duma Kulturális
Bizottsága elnökhelyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
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dr. Mayer Ritának, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma vezetõ fõtanácsosának,

Mag. Alexis Wintoniak-nak, az Osztrák Nemzeti Tanács
Külügyi és EU Szolgálata vezetõjének a

dr. Pék Erzsébetnek, a Külügyminisztérium fõosztályvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. február 22.
Sólyom László s. k.,

kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. február

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/0785/6/2006.

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/0935/9/2006.

A Köztársasági Elnök
56/2006. (IV. 4.) KE
határozata
kitüntetések adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére

A Köztársasági Elnök
55/2006. (IV. 4.) KE
határozata
kitüntetések adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság közötti
sokoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Lee Ho-jin-nek, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság parlamenti együttmûködésének elmélyítése érdekében végzett
munkája elismeréseként
dr. Georg Posch-nak, az Osztrák Nemzeti Tanács parlamenti igazgatójának,
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság parlamenti együttmûködésének elmélyítése, valamint a régió
parlamentjei közötti intézményes kapcsolatok kialakítása
és fejlesztése terén végzett munkája elismeréseként

Budapest, 2006. február 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/0882/7/2006.
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A Köztársasági Elnök
57/2006. (IV. 4.) KE
határozata
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a Magyar Labdarúgó Szövetségnek nyújtott sokoldalú
támogatásáért
Lennart Johansson-nak, az Európai Labdarúgó Szövetség elnökének a

kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
muzeális értékeink széles körû megismertetése érdekében végzett tevékenységéért, a magyar kultúra önzetlen
segítéséért

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. február 28.

Pákh Imre mûgyûjtõnek a
Sólyom László s. k.,
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,

kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. február 28.

miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/0987/26/2006.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Gyurcsány Ferenc s. k.,

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

miniszterelnök

kitüntetések adományozásáról

Ellenjegyzem:

KEH ügyszám: VII-2/0989/28/2006.

A miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar–francia kapcsolatok elmélyítése és a franciaországi Magyar Gazdasági Év sikere érdekében végzett
munkája elismeréseként
François Périgot-nak, a Francia Gyáriparosok Szövetsége Nemzetközi Vezérigazgatósága tiszteletbeli elnökének,

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

Robert Del Picchia-nak, a Francia Köztársaság Szenátusa szenátorának,

kitüntetés adományozásáról

Ernest-Antoine Seilliére-nek, az Európai Munkaadók
Szövetsége elnökének a

A miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar sportnak, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetségnek nyújtott sokoldalú segítségéért, sportdiplomáciai
tevékenysége elismeréseként
Joseph S. Blatter-nek, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

a magyar–francia kapcsolatok elmélyítése és a franciaországi Magyar Gazdasági Év sikere érdekében végzett
munkája elismeréseként
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Gölöncsér Józsefnek, a SOFHIC Rt. vezérigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. február 28.
Sólyom László s. k.,
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az építészeti akusztika és az elõadómûvészi terek színháztervezése terén folytatott nemzetközileg is elismert tevékenységéért, valamint a budapesti Mûvészetek Palotájában található Nemzeti Hangversenyterem hangtechnikai
tervezéséért
Russel Johnson-nak, a New York-i Artec Consultants
Inc. elnökének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

a magyar–amerikai felsõoktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
dr. Susan Cole-nak, a New Jersey-i Montclaire State
University elnökének a

KEH ügyszám: VII-2/0936/10/2006.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata

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

kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. február 28.
Sólyom László s. k.,

kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
a Magyar Köztársaságnak az OECD-hez történõ csatlakozása elõsegítése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Donald J. Johnston-nak, az Organisation for Economic
Co-operation and Development fõtitkárának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;

a magyar kultúra megismertetéséért, a szabadság és a
demokrácia eszméinek háborús és politikai fotósorozataival történõ népszerûsítése érdekében végzett mûvészi
tevékenysége elismeréseként
Cornell Capa fotómûvésznek, fotóriporternek, a New
York-i International Center of Photography tiszteletbeli
alapító igazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/0988/27/2006.

A Köztársasági Elnök
61/2006. (IV. 4.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
kimagasló és nemzetközileg is elismert programfejlesztõi munkásságával a magyar–amerikai technológiai kapcsolatok és az amerikai Magyarország-kép építése érdekében végzett munkája elismeréseként
Charles Simonyi-nak, az International Software Corporation elnök-vezérigazgatójának,
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az AUDI AG igazgatótanácsának elnökeként Magyarországon végzett kiemelkedõ munkája, valamint a hazai
felsõoktatással való eredményes együttmûködése elismeréseként

a magyar irodalom kiemelkedõ szintû csehországi népszerûsítéséért

prof. dr. Martin Winterkorn-nak, az AUDI AG igazgatótanácsa elnökének a

a magyar traumatológia szervezése, fejlesztése,
valamint a magyar traumatológusok képzése és továbbképzése érdekében végzett munkássága elismeréseként

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

prof. dr. Vilmos Vécsei-nek, a Bécsi Orvostudományi
Egyetem tszv. professzorának, a Bécsi Általános Kórház
igazgatójának a

a „Kék Duna” c. arab nyelvû folyóirat magyarországi
kiadásáért, valamint a pozitív Magyarország-kép kialakítása érdekében végzett kiemelkedõ munkássága elismeréseként
Abdelmoneim Kaddura újságírónak, a Kék Duna folyóirat szerkesztõsége fõszerkesztõjének,

Dana Gálová mûfordítónak,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,

a divattervezés és az esztétika terén elért kiemelkedõ
munkássága elismeréseként
Adrienne Vittadini divattervezõnek,
a kétoldalú magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Eric Stewart-nak, az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkárának,
a magyar komolyzenei értékek nemzetközi és amerikai
megismertetése érdekében végzett munkássága elismeréseként
George Jellinek zenekritikusnak, a 96.3 WQXR rádió
komolyzenei rádiós mûsorszerkesztõjének,
a filmszakmában és az üzleti életben elért kimagasló
eredményeiért, valamint az 1956-os forradalom emlékének és eszméjének ápolásáért
James F. Horváth üzletembernek, filmstúdió-tulajdonosnak,
az amerikai magyar közösségek magyarságtudatának
ápolása és megõrzése, valamint a magyar–amerikai kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett munkássága elismeréseként
dr. Kocsis Attilának, a New Jersey állambeli Perth Amboy-i református templom lelkészének,
a magyar mûvészet amerikai népszerûsítéséért,
valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolásáért
Nonn Tamás festõmûvésznek, ny. egyetemi tanárnak,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1330/2006.

A Kormány határozatai
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 Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések
adományozásának rendjérõl szóló 1130/2002. (VII. 24.)
Korm. határozat mellékletének – az 1056/2003. (VI. 20.)
Korm. határozattal módosított – 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Állami kitüntetés posztumusz adományozására – kivételesen indokolt esetben – akkor tehetõ javaslat, ha az
érintett személy
a) hivatása teljesítése közben a nemzet, a haza biztonságának, az ország lakosságának védelme érdekében tanúsított hõsies és önfeláldozó helytállása során vesztette életét, vagy
b) a nemzet javát szolgáló kimagasló érdemek elismerését kizárólag az érintett halála akadályozta meg.”
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2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg az 1056/2003. (VI. 20.) Korm. határozat
hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1033/2006. (IV. 4.) Korm.
határozata
a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
1. A Kormány
a) módosítja a Magyar Honvédség Szociálpolitikai
Közalapítvány Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító
Okirat);
b) felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okirat
bírósági nyilvántartásba vétele során az alapító képviseletében eljárjon;
c) elrendeli a módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratnak – a bírósági nyilvántartást követõen –
a Magyar Közlönyben történõ közzétételét.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
közleménye
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek
euróra átszámított árfolyamairól
A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény – 2002. évi XLII. törvény
28. § (1) bekezdésével megállapított – 82. §-a (1) bekezdése alapján az alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti
Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróban megadott árfolyamát:

Ország

Afganisztán
Albánia
Algéria
Amerikai
Virgin-szigetek
Andorra
Angola
Antigua
Argentína
Aruba
Azerbajdzsán
Azori-szigetek
Bahama-szigetek
Bahrein
Baleár-szigetek
Banglades
Barbados
Belize
Belorusszia
Benin
Bermuda
Bhutan
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia Herzegovina
Botswana
Brazilia
Brit-Virgin-szigetek
Brunei
Burkina Faso
Burma
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Costa-Rica
Csád
Dél-afrikai
Köztársaság
Dominika
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlítõi Guinea
Egyesült Arab
Emirátusok
Egyiptom
El Salvador
Elefántcsontpart
Ecuador
Etiópia
Észak-Korea
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Pénznem

afghani
lek
dinár
amerikai dollár

1 euró =

51.6559
122.6940
88.2513
1.2014

euro
kwanza
kelet-karibi dollár
peso
florin
új manat
euro
bahamai dollár
bahreini dinár
euro
taka
barbadosi dollár
belizei dollár
rubel
CFA frank
bermudai dollár
ngultrum
CFA frank
boliviano
márka
pula
real
amerikai dollár
brunei dollár
CFA frank
kyat
chilei peso
ciprusi font
comorei frank
colon
CFA frank
rand

1.0000
96.5415
3.2437
3.6996
2.1504
1.0971
1.0000
1.2014
0.4528
1.0000
85.7704
2.4027
2.3757
2584.1000
655.9570
1.2014
53.4601
655.9570
9.6108
1.9558
6.6892
2.5922
1,2014
1.9470
655.9570
7.7124
640.1390
0.5756
491.9680
606.7180
655.9570
7.5349

kelet-karibi dollár
dominikai peso
dzsibuti frank
CFA frank
dirham

3.2437
38.7436
209.8670
655.9570
4.4122

egyiptomi font
colon
CFA frank
amerikai dollár
etiópiai birr
won

6.8979
10.5142
655.9570
1.2014
10.4888
170.6000
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Ország

Észtország
Falkland-szigetek
Feröer-szigetek
Fidzsi-szigetek
Francia Csendes-óceáni
szigetek
Francia Guyana
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltár
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guyana
Guinea
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Hongkong
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Jamaica
Jemen
Jordánia
Kajmán-szigetek
Kambodzsa
Kamerun
Kanári-szigetek
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kiribati
Kína
Kolumbia
Kongó
Kongói Köztársaság
Közép-afrikai
Köztársaság
Kuba
Laosz
Lesotho
Lettország
Libanon
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Pénznem

észt korona
falklandi font
dán korona
fidzsi dollár
CFP frank

1 euró =

15.6465
0.6902
7.4612
2.1526
119.2500

euro
1.0000
peso
61.5092
CFA frank
655.9570
dalasi
33.9382
cedi
10955.6000
gibraltári font
0.6902
kelet-karibi dollár
3.2437
dán korona
7.4612
euro
1.0000
amerikai dollár
1.2014
quetzal
9.1507
guyanai dollár
228.2470
guineai frank
5394.0700
gourde
50.0363
a.gulden
2.1504
lempira
22.6995
hongkongi dollár
9.3216
indiai rúpia
53.4601
rúpia
10958.7000
új iraki dinár
1765.4300
rial
10967.7000
shekel
5.6247
jamaicai dollár
78.5143
rial
235.6270
jordániai dinár
0.8518
kajmán dollár
1.0247
riel
4805.2000
CFA frank
655.9570
euro
1.0000
katari rijál
4.3724
tenge
153.5570
kenyai shilling
86.9778
ausztráliai dollár
1.6910
renminbi jüan
9.6468
kolumbiai peso
2722.8000
CFA frank
655.9570
kongói frank
517.7830
CFA frank
655.9570
kubai peso
új kip
maluti
lat
libanoni font

1.2014
12193.2000
7.5349
0.6960
1808.0300

Ország

Libéria
Liechtenstein
Litvánia
Líbia
Madagaszkár
Madeira
Makaó
Macedónia
Malajzia
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Martinique
Mauritius
Mauritánia
Málta
Moldávia
Monaco
Mongólia
Montserrat
Mozambik
Namíbia
Nauru
Nepál
Niger
Nigéria
Nicaragua
Nyugat-Szamoa
Omán
Örményország
Pakisztán
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn-sziget
Puerto Rico
Réunion
Ruanda
Salamon-szigetek
San Marino
Sao Tome-sziget
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyol Kikötõk
Észak Afrikában
Sri-Lanka
Szaúd-Arábia
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1 euró =

liberiai dollár
64.8702
svájci frank
1,5761
litas
3.4529
líbiai dinár
1.5977
ariary
2654.9800
euro
1.0000
pataca
9.6020
dinár
60.9736
ringgit
4.4408
malawi kwacha
160.4650
rufiyaa
15.3773
CFA frank
655.9570
dirham
10.9490
euro
1.0000
mauritiusi rúpia
36.9295
uguiya
325.9270
máltai líra
0.4293
moldvai lej
15.6476
euro
1.0000
tugrik
1409.1800
kelet-karibi dollár
3.2437
metical
30283.6000
namíbiai dollár
7.5349
austráliai dollár
1.6910
nepáli rúpia
85.5361
CFA frank
655.9570
naira
154.3740
cordoba
20,6152
tala
3.4157
ománi rial
0.4625
dram
540.5850
rúpia
72.0990
balboa
1.2014
kina
3.6093
guarani
7063.9500
új sol
4.0540
angol font
0.6902
amerikai dollár
1.2014
euro
1.0000
ruandai frank
648.6690
salamon-szigeteki
8.8913
dollár
euro
1.0000
dobra
8391.0800
seychelles-i rúpia
6.6323
leone
3537.0900
euro
1.0000
sri lanka-i rúpia
szaúdi rial

123.3370
4.5058

2006/37. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Ország

Pénznem

Szenegál
Szingapúr
Szíria
Szomália
Szt. Ilona
Szt. Kristóf
Szt. Lucia
Szt. Péter
Szt. Vencel
Szudán
Szurinam
Szváziföld
Thaiföld
Tajvan
Tanzánia
Togo
Tonga-szigetek

CFA frank
szingapúri dollár
szíriai font
szomáli shilling
angol font
kelet-karibi dollár
kelet-karibi dollár
euro
kelet-karibi dollár
dinár
dollár
lilangeni
baht
tajvani dollár
tanzániai shilling
CFA frank
paanga

1 euró =

655.9570
1.9470
62.7199
1804.3500
0.6902
3.2437
3.2437
1.0000
3.2437
272.1840
3.2917
7.5349
46.8106
39.2434
1461.4400
655.9570
2.4746
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Ország

Trinidad és Tobago
Tunézia
Turks- és Caicosszigetek
Tuvalu
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Vatikán
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki-szigetek

Pénznem

1 euró =

trinidad és tobagói
dollár
tunéziai dinár
amerikai dollár

7.5677
1.6304
1.2014

austráliai dollár
1.6910
új shilling
2186.4600
uruguay-i peso
29.0727
vatu
139.6270
euro
1.0000
dong
19126.7000
kwacha
3928.4200
dollár
119176.3000
zöld-foki escudo
111.0000

Magyar Nemzeti Bank

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002 Pf. 404)
hirdetménye
Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése, 9. §-a alapján –
nyilvános sorsolást
tart a Monostorpályi Köztársaság Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/C, Mûvelõdési Ház
A sorsolás ideje: 2006. május 30., 10 óra
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Monostorpályi (külterület, zártkert)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

040/7

szántó, erdõ, szõlõ

20,4525

093/9

gyep (rét)

093/10

szántó, erdõ, gyep

35,4347

0119/32
0144/4

erdõ
erdõ

0,4455
13,6731

1,4675

AK érték

126,50
346/12649-ed része
17,90
35/1790-ed része
311,72
2054/31171-ed része
3,12
95,71
120/9571-ed része

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0164

erdõ, gyep (rét)

31,2139

0167/1

erdõ, gyep (rét)

5,2084

0201/11

erdõ

9,9625

0201/12

gyep (rét)

0,1910

0288/35
0290/10
0317/19

erdõ
szõlõ, gyep (legelõ)
szõlõ

0,8380
3,4211
3,6135

0317/23

szõlõ

6,9198

0317/25

szõlõ

10,3391

0317/29

szõlõ, szántó

75,7670

0330/4

szántó

14,0835

0337/30

szántó

15,6014

0357/5

szántó

10,6083

0363/7

gyep (rét)

12,5527

0371

szántó, erdõ

33,6952

0408/4

szántó, gyep (rét)

31,1949

1324
1325
1326
1327
1329
1330
1334
1335
1365
1367
1369
1378/1
1378/4
1383/2
1412
1437
1439

szõlõ
szõlõ
szántó
szõlõ, szántó
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
kert
kert, szõlõ
kert
szõlõ
szõlõ
kert
szõlõ
kert
kert

0,0906
0,1356
0,2910
0,2910
0,2072
0,2068
0,0917
0,0921
0,1079
0,1974
0,1007
0,4949
0,2762
0,0955
0,0629
0,0108
0,0043

AK érték

225,34
468/22534-ed része
41,11
1093/4111-ed része
69,74
2407/6974-ed része
2,98
181/298-ad része
5,87
115,56
144,54
1006/14454-ed része
276,79
2087/27679-ed része
413,56
6073/41356-od része
2836,16
69458/283616-od része
244,01
352/24401-ed része
277,81
100/27781-ed része
182,23
474/18223-ad része
123,27
850/12327-ed része
532,67
192/54972-ed része
369,91
83/36991-ed része
2,20
3,30
0,29
2,39
5,03
5,03
2,23
2,24
3,00
4,99
2,80
12,03
6,71
2,65
1,53
0,30
0,12
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Helyrajzi szám

1441
1442
1443
1445
1450
1454
1455
1456
1458
1466
1467
1472
1473
1474
1476
1477
1478
1479
1480
1481

Mûvelési ág

kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
szõlõ
szõlõ
szõlõ
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert

Terület
(ha, m2)

0,0252
0,0054
0,0058
0,0054
0,0223
0,0111
0,0090
0,0126
0,0111
0,0439
0,0486
0,0151
0,0442
0,0122
0,0216
0,0119
0,0119
0,0119
0,0780
0,1018

3111
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AK érték

0,70
0,15
0,16
0,15
0,62
0,31
0,25
0,35
0,27
1,07
1,18
0,53
1,54
0,42
0,75
0,41
0,41
0,41
2,71
3,54

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A részarány-tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson bármilyen okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalához címzett kifogást nyújthat be a Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.)
Harsányi Antal s. k.,
hivatalvezetõ

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 33. számában megjelent, az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 14/2006. (III. 27.) GKM rendelet 2. §-a helyesen:
,,2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ügyfél kérelmére a folyamatban lévõ eljárás során alkalmazni
kell.”
(Kézirathiba)
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