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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
183/2007. (VII. 13.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális,
Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény

kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh Köz tár sa ság Kor mány a
kö zöt ti, Bu da pes ten, 2005. jú ni us 21-én alá írt Kul tu rá lis,
Ok ta tá si, Tu do má nyos, Sport- és If jú sá gi Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me -
ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti kulturális,
oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh Köz tár sa -
ság Kor mány a (a továb biak ban: a Fe lek)

– a két or szág és né pei kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok meg -
erõ sí té sé nek és to vább fej lesz té sé nek szán dé ká val,

– arra tö re ked ve, hogy a két or szág kö zöt ti köl csö nö sen 
elõ nyös együtt mû kö dést a kul tu rá lis, az ok ta tá si, a tu do -
má nyos, az if jú sá gi és a sport-kap cso la tok te rü le tén is el -
mé lyít sék,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy együtt mû kö dé sük kel
hoz zá já rul nak egy más köl csö nös meg is me ré sé hez, meg ér -
té sé hez és ez ál tal a két or szág kö zöt ti kap cso la tok gaz da -
gí tá sá hoz és meg erõ sí té sé hez,

– az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Ér te kez le -
tek zá ró ok má nya i ban, a pá ri zsi „Új Eu ró pá ért” Char -

ta-ban, az Euró pai Kul tu rá lis Kon ven ció ren del ke zé se i -
ben, valamint az Euró pa Ta nács aján lá sa i ban fog lalt alap -
el vek ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Fe lek az egyen jo gú ság, a köl csö nös ség és a két ol da lú
elõ nyök el vei alap ján fej lesz tik kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do -
má nyos, sport- és if jú sá gi együtt mû kö dé sü ket, s e cél ból
tá mo gat ják az or szá ga ik kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do má nyos,
sport-, valamint if jú sá gi in téz mé nyei és szer ve ze tei kö zöt ti 
köz vet len kap cso la to kat. Az együtt mû kö dést kü lö nö sen a
sok ol da lú prog ra mok, pro jek tek és kez de mé nye zé sek ke -
re té ben szor gal maz zák.

2. Cikk

A Fe lek kul tu rá lis és szel lem i ja va ik ter jesz té sé nek és
nép sze rû sí té sé nek meg könnyí té se ér de ké ben biz to sít ják a
má sik Fél ál lam pol gá rai és jogi sze mé lyei szer zõi és ezzel
ro kon jo ga i nak vé del mét a két Fél ál la má ban ér vé nyes
nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl adó dó kö te le zett sé gek sze rint.

3. Cikk

A kul tu rá lis együtt mû kö dés fej lesz té se te rén a Fe lek ki -
e mel ten tá mo gat ják:

a) a kul tu rá lis in téz mé nye ik és szer ve ze te ik kö zöt ti
kap cso la tok el mé lyí té sét;

b) a szak ér tõ ik, al ko tó ik és mû vé sze ik kö zöt ti együtt -
mû kö dést, in for má ció- és ta pasz ta lat cse rét a kul túr a min -
den te rü le tén;

c) a kul tu rá lis in téz mé nye ik és szer ve ze te ik szer ve zé -
sé ben meg va ló su ló ren dez vé nyek cse ré jét;

d) kép vi se lõ ik rész vé te lét a má sik Fél ál la má ban szer -
ve zett nem zet kö zi kul tu rá lis ren dez vé nye ken és szak mai
ta lál ko zó kon, illetve al ko tó mû he lyek mun ká já ban;

e) a kul tu rá lis örök ség vé del mé vel és meg õr zé sé vel
kap cso la tos együtt mû kö dé sük fej lesz té sét.

4. Cikk

Az ok ta tás ügy és a tu do má nyok te rü le tén a Fe lek ki -
emelten tá mo gat ják:

a) az ál ta lá nos is ko lá ik, kö zép is ko lá ik és fel sõ ok ta tá si
in téz mé nye ik (ide ért ve spe ci á lis köz ok ta tá si és szak kép -
zé si in téz mé nye i ket) kö zöt ti köz vet len együtt mû kö dést,
to váb bá a fel nõtt kép zés sel kap cso la tos kezdeményezé -
seket;
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b) a rend sze res in for má ció cse rét, valamint a pedagó -
giai, mód szer ta ni szak iro dal mi mû vek és más tan anya gok
cse ré jét;

c) a cseh nyelv, iro da lom és kul túr a ok ta tá sát a Ma gyar
Köz tár sa ság ban, illetve a ma gyar nyelv, iro da lom és kul -
túr a ok ta tá sát a Cseh Köz tár sa ság ban – ven dég ok ta tók fo -
ga dá sa, tan anyag cse re és a nyá ri egye te mi nyel vi kur zu so -
kon foly ta tott ta nul má nyok ré vén;

d) fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik akk re di tált „ba che lor”,
„mas ter” és dok to ri ta nul má nyi prog ram ja i ban részt vevõ
hall ga tók köl csö nös fo ga dá sát;

e) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik ben dol go zó ok ta tók és
az ok ta tás ku ta tás sal fog lal ko zó tu do má nyos mun ka tár sak
köl csö nös fo ga dá sát.

5. Cikk

A Fe lek együtt mû köd nek annak ér de ké ben, hogy tan -
köny ve ik mi nél ob jek tí veb ben is mer tes sék/mu tas sák be a
má sik or szág tör té nel mét, föld raj zát és kul tú rá ját, s ek kép -
pen tá mo gas sák a két nép kö zöt ti köl csö nös meg ér tés
ügyét.

6. Cikk

A Fe lek tá mo gat ják a tu do má nyok és a ku ta tás-fej lesz -
tés te rü le tén foly ta tan dó együtt mû kö dést.

7. Cikk

If jú sá gi és sport-együtt mû kö dé sük, valamint cse re kap -
cso la ta ik fej lesz té se ér de ké ben a Fe lek szor gal maz zák:

a) fi a tal ja ik és if jú sá gi szer ve ze te ik köz vet len – kö zös
ren dez vé nye ken és pro jek tek ben, az Euró pai Unió If jú ság
prog ram já ban (Yo uth Prog ram), valamint a Fe lek ál la ma i -
ban ren de zett kon fe ren ci á kon és sze mi ná ri u mo kon való
rész vé te le ke re té ben fo lyó – együtt mû kö dé sét,

b) a sport szer ve ze te ik kö zöt ti együtt mû kö dést,
c) spor to ló ik rész vé te lét a má sik Fél or szá ga te rü le tén

szer ve zett nem zet kö zi sport ren dez vé nye ken, a sport tal
kap cso la tos in for má ció- és do ku men tum cse rét, valamint a
sport szak em ber cse rét.

8. Cikk

A Fe lek meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta nak a
 Magyar Köz tár sa ság ban élõ cseh kul tu rá lis kö zös ség és a
Cseh Köz tár sa ság ban élõ ma gyar nem ze ti ki sebb ség szel -
lem i igé nyei – le he tõ ség sze rint anya nyel ven tör té nõ –
 kielégítésére, iden ti tá sa, ha gyo má nyai és kul tu rá lis örök -
sé ge meg õr zé sé re, il le tõ leg fej lesz té sé re.

9. Cikk

A Fe lek – ál la ma ik tag sá gi vi szo nyá tól füg gõ en – tá mo -
gat ják a nem zet kö zi kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do má nyos szer -
ve ze tek mun ká já ban való szo ros együtt mû kö dést és rend -
sze res ta pasz ta lat cse rét, if jú sá gi és sport szer ve ze te ik
együtt mû kö dé sét, to váb bá az Euró pai Unió prog ram jai, a
re gi o ná lis prog ra mok, az Euró pa Ta nács prog ram jai,
valamint az egyéb, adott te rü le tek re lé te sí tett prog ra mok
ke re tei kö zöt ti együtt mû kö dést.

10. Cikk

A Fe lek tá mo gat ják a bu da pes ti Cseh Cent rum és a prá -
gai Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont te vé keny sé gét, s arra tö -
rek sze nek, hogy te vé keny sé gük höz mi nél ked ve zõbb fel -
té te le ket te remt se nek.

11. Cikk

A Fe lek tá mo gat ják a két or szág kö zöt ti kul tu rá lis kap -
cso la tok ápo lá sát szol gá ló ci vil szer ve ze tek, valamint a
nem ze ti ki sebb sé gek tag ja it tö mö rí tõ szer ve ze tek te vé -
keny sé gét.

12. Cikk

1. A je len Egyez mény tel je sí té se ér de ké ben a Fe lek
ille té kes szer vei – meg álla po dás sze rin ti idõ tar tam ra ér vé -
nyes – kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do má nyos, sport- és if jú sá gi
együtt mû kö dé si prog ra mo kat vagy jegy zõ köny ve -
ket/mun ka ter ve ket ír hat nak alá, ame lyek ben meg ha tá roz -
zák az adott együtt mû kö dés for má it és fel té te le it.

2. A Fe lek ille té kes szer vei egyes kö zös ren dez vé nyek -
rõl és le bo nyo lí tá suk for má i ról dip lo má ci ai úton ál la pod -
nak meg.

13. Cikk

A je len Egyez mény nem zár ja ki annak le he tõ sé gét,
hogy a cél ja i nak és alap el ve i nek meg fe le lõ egyéb te rü le te -
ken is együtt mû kö dés ala kul has son ki.

14. Cikk

A Fe lek kö te le zik ma gu kat a je len Egyez mény összes
ren del ke zé sé nek az ál la ma ik ban ha tá lyos jog sza bá lyok kal 
és vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel össz hang ban tör -
té nõ vég re haj tá sá ra.
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15. Cikk

1. A je len Egyez mény meg ha tá ro zat lan idõ re szól, és az
egyik szer zõ dõ Fél ál tal írás ban tör tént fel mon dá sa idõ pont -
ját köve tõen még hat hó na pig ma rad ha tály ban. A je len
Egyez mény ha tá lyá nak meg szû né se nem be fo lyá sol ja a ha tá -
lyos sá gá ból adó dó an vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sét.

2. A je len Egyez mény nem érin ti a két Fél ál la má ban
ha tá lyos más nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl adó dó kö te le -
zett sé ge ket.

16. Cikk

A je len Egyez mény hatályba lépésének nap já val a Ma -
gyar Köz tár sa ság és a Cseh Köz tár sa ság vi szony la tá ban
ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a
Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti
kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dés rõl 1986. ok tó ber
22-én Bu da pes ten meg kö tött Egyez mény.

17. Cikk

A je len Egyez mény mind két Fél ál la má ban jó vá ha gyás -
ra szo rul, és a jó vá ha gyás meg tör tén té rõl  szóló diplomá -
ciai jegy zék vál tás nap ján lép ha tály ba, az zal a meg kö tés -
sel, hogy a Fe lek a hatályba lépés nap já nak a ké sõb bi jegy -
zék át vé te lé nek idõ pont ját te kin tik.

Kelt Bu da pes ten, 2005. év jú ni us hó 21. nap ján, két ere -
de ti pél dány ban, mind ket tõ ma gyar és cseh nyel ven.
Mind két nyel vû szö veg egy for mán hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Cseh Köz tár sa ság
Kor mány a ne vé ben  Kor mány a ne vé ben”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 17. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter annak
is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter, valamint a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon -
dos ko dik.

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

A Kormány
184/2007. (VII. 13.) Korm.

rendelete

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök
reklámozásával és ismertetésével kapcsolatosan eljáró 

hatóságok által kiszabott bírság pénzügyi
teljesítésének feltételeirõl

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza -
ti se géd esz köz-el lá tás, valamint a gyógy szer for gal ma zás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
(a továb biak ban: Gyftv.) 77.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti se -
géd esz kö zök rek lá mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso la -
tos te vé keny ség en ge dé lye zé se, el len õr zé se, nyil ván tar tá -
sa so rán el já ró ille té kes ha tó sá gok ra, a gyógy szer és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz rek lá mo zást és is mer te tést foly ta tó
ter mé sze tes sze mé lyek re, jogi sze mé lyek re és jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

(1) A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá -
mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso lat ban el já ró ha tó ság
ál tal a Gyftv. 18.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja, valamint
19.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint ki sza bott bír sá -
got az el já ró ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
szám lá já ra kell meg fi zet ni a (2) be kez dés ben meg je lölt
idõ pon tig.

(2) A bír sá got a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kell meg fi zet ni.

(3) A bír ság meg fi ze té sé re az el já ró ha tó ság a be fi ze té si
ha tár idõ le jár ta elõtt be nyúj tott ké re lem re, vég zés sel leg -
fel jebb egy al ka lom mal 30 nap fi ze té si ha lasz tást, illetve a
ki sza bott bír ság össze gé tõl füg gõ en leg fel jebb egy évre
– ne gyed éves vagy havi tel je sí tés sel – rész let fi ze tést en ge -
dé lyez het.

(4) Az el já ró ha tó ság ál tal ki sza bott bír sá got bank i át -
uta lás sal kell meg fi zet ni. Az át uta lá si meg bí zás ban fel kell 
tün tet ni a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat szá mát, az át uta lás
jog cí mét és a kö te le zett ne vét (meg ne ve zé sét).

(5) A bír ság ké se del mes meg fi ze té se ese tén min den
nap tá ri nap után a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek 365-öd ré szé vel szá mí tott
ké se del mi pót lé kot kell meg fi zet ni.

7110 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/94. szám



3.  §

A bír sá got ki sza bó ha tó ság a Gyftv. 18.  §-ának (6) be -
kez dé se, valamint 19.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a tár -
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy sze rek
és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá val, illetve is -
mer te té sé vel kap cso la to san ki sza bott és be folyt bír ság
nem õt il le tõ há nya dát ha la dék ta la nul kö te les át utal ni az
Egész ség biz to sí tá si Alap Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze -
tett 10032000-00280161-00000000 szá mú OEP el szá mo -
lá si szám lá já ra.

4.  §

A pénz bír ság össze gét a Gyftv. 18.  §-ának (5) be kez dé -
se és 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján kell
meg ha tá roz ni.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

61/2007. (VII. 13.) FVM
rendelete

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról  szóló 1996. évi LV. tör vény

végrehajtásának szabályairól szóló
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, valamint a va -
dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 100.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, valamint
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § k) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, valamint a va -
dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény vég re haj tá sá nak

sza bá lya i ról  szóló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: R.) a kö vet ke zõ 27/A.  §-sal egé szül ki:

„27/A.  § (1) Amennyi ben nincs más ki elé gí tõ meg ol dás, 
a va dá sza ti ha tó ság a dön tést az aláb bi ese tek ben hoz hat ja
meg:

a) a Vtv. 28.  § (4) be kez dé se ese té ben a köz egész ség és
köz biz ton ság, vagy a légi köz le ke dés biz ton sá ga, vagy a
me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú nö vé nyek és ál la tok, az er -
dõk, a hal gaz da sá gok és a vi zek sú lyos ká ro so dá sá nak
meg elõ zé se, vagy a nö vény- és ál lat vi lág ter mé szet vé del -
mi célú vé del me ér de ké ben, valamint az ál lo mány fel ja ví -
tás, a vissza te le pí tés és az ezek hez szük sé ges te nyész tés
cél já ból;

b) a Vtv. 30.  § (2) be kez dé se ese té ben a köz egész ség és
köz biz ton ság, vagy a me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú nö vé -
nyek és ál la tok, az er dõk, a hal gaz da sá gok és a vi zek sú -
lyos ká ro so dá sá nak meg elõ zé se vagy a nö vény- és ál lat vi -
lág ter mé szet vé del mi célú vé del me ér de ké ben, valamint
az ál lo mány fel ja ví tás, a vissza te le pí tés és az ezek hez
szük sé ges te nyész tés cél já ból;

c) a Vtv. 38.  § (3) be kez dé sé nek a) és d) pont ja ese té -
ben a köz egész ség és köz biz ton ság, vagy a légi köz le ke dés 
biz ton sá ga, vagy a me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú nö vé nyek
és az ál la tok, az er dõk, a hal gaz da sá gok és a vi zek sú lyos
ká ro so dá sá nak meg elõ zé se vagy a nö vény- és ál lat vi lág
ter mé szet vé del mi célú vé del me ér de ké ben, valamint a ku -
ta tás és ok ta tás, az ál lo mány fel ja ví tás, a vissza te le pí tés és
az ezek hez szük sé ges te nyész tés cél já ból;

d) a Vtv. 39.  § (3) be kez dé se ese té ben a köz egész ség és
köz biz ton ság, vagy a légi köz le ke dés biz ton sá ga, vagy a
me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú nö vé nyek és ál la tok, az er -
dõk, a hal gaz da sá gok és a vi zek sú lyos ká ro so dá sá nak
meg elõ zé se vagy a nö vény- és ál lat vi lág ter mé szet vé del mi 
célú vé del me ér de ké ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés ben meg kell hatá -
rozni:

a) azt a vad fajt és az egye dek szá mát, amely re a dön tés
vo nat ko zik,

b) a be fo gás vagy el ej tés en ge dé lye zett mód ját, esz -
közeit,

c) azt a te rü le tet, ahol a dön tés ben fog lalt te vé keny ség
gya ko rol ha tó,

d) a dön tés ér vé nyes sé gi ide jét.
(3) A va dá sza ti ha tó ság meg ha tá ro zott ese tek ben az

 engedélyes (kö te le zett) ré szé re a dön tés ben fog lal tak vég -
re haj tá sá ról je len tés té te li kö te le zett sé get is elõ ír hat.”

2.  §

(1) Az R. 45.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„45.  § (1) A va dász ha tó ma dár fa jok jog sze rû en el ej tett,
be fo gott egye de it szál lí ta ni és ér té ke sí te ni, az or szág te rü -
le té rõl ki vin ni, az or szág ba be hoz ni, valamint az or szág
 területén át szál lí ta ni úgy sza bad, ha a ma dár leg alább
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egyik szár nyán a vad faj meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges mér -
ték ben a tol la za tot meg hagy ták.”

(2) Az R. 45.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ má so dik
mon dat tal egé szül ki:

„Ezen cse lek mé nyek az egyéb va dász ha tó ma dár fa jok
ese té ben csak a jog sze rû en el ej tett, be fo gott egye dek kel
vé gez he tõk.”

3.  §

Az R. 52.  § (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A va dá sza ti en ge déllyel ren del ke zõ va dász va dá -
sza tát – a va dá szat meg kez dé se elõtt leg alább hu szon négy
órá val – a jo go sult nak kell be je len te nie az érin tett va dász -
te rü let sze rint ille té kes va dá sza ti, valamint vé dett ter mé -
sze ti te rü let ese té ben a ter mé szet vé del mi ha tó ság hoz.

(4) A va dá sza ti en ge déllyel ren del ke zõ va dász ap ró vad -
ra szer ve zett va dá sza tát – a va dá szat meg kez dé se elõtt leg -
alább hu szon négy órá val – a jo go sult vé dett ter mé sze ti te -
rü le ten kí vül is kö te les be je len te ni az ille té kes ter mé szet -
vé del mi ha tó ság hoz.

(5) Ha a va dá sza ti en ge déllyel ren del ke zõ va dász ra ga -
do zó ma dár ral foly tat va dá sza tot, a ké re lem hez mel lé kel ni
kell az il le tõ or szág ha tó sá ga ál tal a ra ga do zó ma dár tar tá -
sá ra ki adott en ge délyt, to váb bá a be ho za ta lá ra kü lön jog -
sza bály ál tal ki adott en ge délyt.”

4.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 14/A.  § (4)–(6) be kez -
dés, 19.  § (3) be kez dés, 24.  § (2) be kez dés má so dik mon -
da ta, 24.  § (5) be kez dés, 25.  §, 27.  § (5) be kez dés, 42.  §,
43.  § (1) be kez dés ha to dik mon da ta, 47.  § (2) be kez dés
har ma dik mon da ta, 47.  § (3) be kez dés má so dik mon da ta,
52.  § (6) be kez dés, 63.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta,
66.  § (1) be kez dés har ma dik mon da ta, 75/A.  § (1) be kez dés.

6.  §

Ez a ren de let a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló,
1979. áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta ná csi irány elv 6. cik ke
(1) és (2) be kez dé sé nek, valamint 9. cik ke (1) és (2) be kez -
dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

Melléklet
a 61/2007. (VII. 13.) FVM rendelethez

Az R. 5. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(I. VADÁSZATI IDÉNYEK)
„5. Az er dei sza lon ká ra csak hú zá son le het va dász ni.

A mi nisz ter ha tá ro zat tal az er dei sza lon ka el ej té sé nek vé -
del mé re vad gaz dál ko dá si kör ze ten ként hasz no sí tá si
 kvótákat ál la pít meg, amely or szá go san az éven te át vo nu ló 
er dei sza lon kák mennyi sé gé nek 1%-át nem ha lad hat ja
meg. Az er dei sza lon ka va dá sza tát a va dá sza ti ha tó ság – a
vad gaz dál ko dá si kör ze ten kén ti hasz no sí tá si kvó tá val
össz hang ban – en ge dé lye zi, amely nem ha lad hat ja meg
va dász te rü le ten ként az adott idény ben el ejt he tõ mennyi sé -
get. Na pon ta, sze mé lyen ként leg fel jebb 4 da rab er dei
szalon kát sza bad el ej te ni. A va dá sza ti ha tó ság az en ge dé -
lyek ben fog lal tak be tar tá sát kö te les el len õriz ni.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

62/2007. (VII. 13.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege

társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió
környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõ írásainak 

való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól  szóló

139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló, az Euró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let (a továb biak -
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ban: R.) 3.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„b) tar tá si hely: bár mely olyan, egy jár vány ügyi egy sé -
get ké pe zõ lé te sít mény, épít mény, illetve fe det len farm
ese tén bár mely olyan hely, ahol ál la to kat ál lan dó vagy idõ -
sza kos jel leg gel tar ta nak, vagy ahol ál la tok tar tóz kod nak.
Több lé te sít mény, épít mény egy tar tá si hely nek te kin ten -
dõ, ha az ál la tok egy más sal köz vet le nül érint kez het nek,
füg get le nül az ott tar tott ál la tok fa já tól, hasz no sí tá suk
mód já tól. A szar vas mar ha, ser tés, illetve juh ál lat fa jok tar -
tá si he lyé nek ren del kez nie kell a Te nyé szet In for má ci ós
Rend szer ben re giszt rált egye di tart ási hely-azo no sí tó val.”

2.  §

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

„(6) Ugyan azon év ben egy tar tá si hely re vo nat ko zó an
az e ren de let alap ján ad ha tó tá mo ga tá sok ese té ben nem ad -
ha tó egy ide jû leg ál lat jó lé ti jö ve de lem pót ló tá mo ga tás és
alap ve tõ ál lat jó lé ti sza bá lyok be tar tá sá ra irá nyuló állat -
jóléti be ru há zá si tá mo ga tás. Az ál lat jó lé ti jö ve de lem pót ló
tá mo ga tás, valamint a kör nye zet vé del mi be ru há zá si tá mo -
ga tás, illetve ki egé szí tõ ál lat jó lé ti sza bá lyok be tar tá sá ra
irá nyuló ál lat jó lé ti be ru há zá si tá mo ga tás együt tes oda íté -
lé se le het sé ges. A kör nye zet vé del mi célú és az ál lat jó lé ti
célú be ru há zá si tá mo ga tás együt te sen ad ha tó.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
d) pont tal:

[(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel a
ren de let alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tás ese té ben a tá -
mo ga tá si idõ szak:]

„d) a 2007-ben be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese tén
egy év.”

4.  §

Az R. 8.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel:
„(7) A 2006. no vem ber 1-jé tõl be nyúj tott ki fi ze té si ké -

rel mek és a 2007. jú li us 16-tól be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel -
mek ese tén a tar tá si he lyen tar tott ál la tok szá ma a
(3)–(6) be kez dés ben fog lalt kor lá to zá sok ra te kin tet nél kül
meg ha lad hat ja az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ér té ke ket.”

5.  §

Az R. 9.  §-a (1) be kez dé sé ben a „Nö vény- és Ta laj vé -
del mi Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi

Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: MgSZH)” szö -
veg rész lép.

6.  §

(1) Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, valamint az R. 11.  §-a ki egé szül a kö vet -
ke zõ (3)–(4) be kez dés sel:

„(2) Ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai célú jö ve de lem pót ló tá mo -
ga tá si ké re lem 2007. jú li us 16. és 2007. au gusz tus 31. kö -
zöt ti idõ szak ban nyújt ha tó be tar tá si he lyen ként az MVH
ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon.

(3) Egy tar tá si hely re vo nat ko zó an a tá mo ga tá si ké re lem 
be nyúj tá si pe ri ó dus alatt egy tá mo ga tá si ké re lem nyújt ha -
tó be a tar tá si hely sze rint ille té kes me gyei MVH ki ren delt -
ség re.

(4) Egy tar tá si hely re vo nat ko zó an ál lat jó lé ti és -hi gi é -
ni ai célú jö ve de lem pót ló tá mo ga tá si ké re lem ki zá ró lag
egy al ka lom mal hagy ha tó jóvá.”

7.  §

Az R. 12.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban „az Ál lo -
más” szö veg rész he lyé be „az MgSZH” szö veg rész lép.

8.  §

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

„(3) Egy tar tá si hely re vo nat ko zó an a ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá si pe ri ó dus alatt min den jó vá ha gyott tá mo ga tá si
ké re lem hez kap cso ló dó an egy ki fi ze té si ké re lem nyújt -
ható be.”

9.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM ren de let 
(a továb biak ban: Ál ta lá nos Ren de let) 11.  § (1) be kez dé sé -
ben az „MVH” szö veg rész he lyé be az „Irá nyí tó Ha tó ság”
szö veg rész lép.
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(3) Az Ál ta lá nos Ren de let 11.  §-ának (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti eset ben, amennyi ben
az adott tá mo ga tá si in téz ke dés re ren del ke zés re álló for rás -
nál na gyobb össze gû tá mo ga tá si igény ke rül be nyúj tás ra,
úgy az Irá nyí tó Ha tó ság dön té se alap ján az MVH a ren del -
ke zés re álló for rás sze rint az igé nyelt tá mo ga tá si össze ge -
ket vagy ará nyo san vissza oszt ja, vagy az Euró pai Me zõ -

gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból – az 1698/2005/EK ta -
ná csi ren de let ben elõ írt vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ra tör té -
nõ át me net sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1320/2006/EK bi zott sá gi ren de let 4. és 7. cik ké ben fog lal -
tak sze rint – ki fi ze ti.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let hez

...................................... Me gyei (Fõ vá ro si) Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal fej lé ce

Igazolás

Az ál lat tar tó ál tal be ter jesz tett ké re lem alap ján iga zo lom, hogy a ............................................................ cí men mû kö dõ
(szar vas mar ha, bor jú, ser tés, to jó tyúk, broj ler, juh, ló) .............................................................................. te le pet/tar tá si
he lyet (név) ....................................................................................................................................... ál lat tar tó mû köd te ti.

Az ál lat tar tó te le pen/tar tá si he lyen tar tott ál lat ál lo mány:

 az ál lo mány lét szá ma: ................................................. db

 kor cso por tok fel so ro lá sa: ..............................................................................................................................................

Az ál lat tar tó te lep/tar tá si hely a .......................................................... me gyei (fõ vá ro si) Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal hi va ta los ál lo mány-nyil ván tar tá sá ban

egy önálló állat-egészségügyi egységként szerepel.

Ne ve zett cí men tar tott ál lat ál lo mány ha tó sá gi, valamint ke ze lõ ál lat or vo si fel ügye le te biz to sí tott.

Je len iga zo lást az ügy fél ké ré sé re, a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, valamint az Euró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló, az Euró pai Unió
kör nye zet vé del mi, ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak való meg fe le lés hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek
 részletes sza bá lya i ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let ben fog lalt ké re lem be nyúj tá sá hoz ad tam ki.

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

P. H.

..........................................................................
igaz ga tó fõ ál lat or vos”



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

63/2007. (VII. 13.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól  szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ -
fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 13.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az R. 66. cik ké ben meg ha tá ro zott tech ni kai se gít -
ség nyúj tás cél já ra biz to sí tott tá mo ga tás ese té ben a tá mo -
ga tás ked vez mé nye zett je a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter, mint Irá nyí tó Ha tó ság (a továb biak -
ban: IH), a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal, a
 Magyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat, valamint a Vi dék fej lesz -
té si Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet.”

2.  §

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

„(4) A 2.  § (5) be kez dé se sze rin ti tech ni kai se gít ség -
nyúj tás cél já ra biz to sí tott tá mo ga tást a ked vez mé nye zett
az IH-hoz be nyúj tott fi nan szí ro zá si ké re lem mel igé nyel -
he ti.”

3.  §

Az R. 5.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (6)–(9) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Az IH az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet (a továb -
biakban: AKI) köz re mû kö dé sét ve szi igény be az aláb bi

fel ada tok vég re haj tá sa so rán, ame lyet az AKI ki zá ró la go -
san vé gez:

a) a me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok kör nye zet vé del mi, ál -
lat jó lé ti és -hi gi é ni ai alap kö ve tel mé nye i nek (mi ni mum
kö ve tel mé nyek) össze gyûj té se;

b) az ÚMVP éves je len té se i nek el ké szí té sé hez szük sé -
ges ada tok elem zé sé vel és szol gál ta tá sá val kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sa;

c) a ter me lõi cso por tok mo ni tor ing és el len õr zé si rend -
sze ré nek mû köd te té sé re vo nat ko zó adat elem zés sel és
adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

(6) Az IH a Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té zet (a to váb -
bi ak ban: MGI) köz re mû kö dé sét ve szi igény be az aláb bi
fel ada tok vég re haj tá sa so rán, ame lyet az MGI ki zá ró la go -
san vé gez:

a) a trá gya tá ro lás ra, trá gyák bel tar tal mi ér té ke i re vo -
nat ko zó elem zé sek, össze fog la lók el ké szí té se;

b) az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá -
mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó szak mai mo -
du lok ak tu a li zá lá sa;

c) az ön ál ló, épí tés sel nem járó gé pek, tech no ló gi ai be -
ren de zé sek be szer zé sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le -
tes fel té te le i rõl  szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM ren de let
vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó gép ka ta ló gus szak mai fe lül -
vizs gá la ta, mo du lok kar ban tar tá sa;

d) az ÚMVP egyes in téz ke dé se i nek vég re haj tás hoz
kap cso ló dó szak mai mo du lok ak tu a li zá lá sa.

(7) Az IH a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té rium Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si
In té ze te (a to váb bi ak ban: FVM VKSZI) köz re mû kö dé sét
ve szi igény be az aláb bi fel ada tok vég re haj tá sa so rán, ame -
lyet az FVM VKSZI ki zá ró la go san vé gez:

a) a he lyi vi dék fej lesz té si kö zös sé gek köz pon ti mun ka -
szer ve ze ti fel ada ta i nak el lá tá sa, együtt mû kö dé si pro jek tek 
kez de mé nye zé se, ezek ko or di ná ci ó ja; to váb bá

b) a he lyi vi dék fej lesz té si iro dák ra ala po zott rend szer
ko or di ná ci ó ja.

(8) Az IH ki zá ró la gos jel leg gel a Ma gyar Ag rár ka ma ra
köz re mû kö dé sét ve szi igény be az ÚMVP köz vet len tá jé -
koz ta tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sa so rán.

(9) Az (5)–(8) be kez dé sek ben fel so rolt szer ve ze tek kel
az egyes fel ada tok el lá tá sá ra az IH szer zõ dést köt.”

4.  §

Az R. 28.  §-a a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:
„28/A.  § (1) A 2.  § (1) be kez dé sé nek fa), fb), fc), és

fe) pont já ban fel so rolt in téz ke dés alap ján igény be ve he tõ
tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály
alkal mazásában fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek mi nõ sül
az az ügy fél, aki nek ezt a mi nõ sé gét az FVM VKSZI iga -
zol ja. A fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõi mi nõ ség rõl  szóló
iga zo lás meg szer zé sé nek cél ja több let tá mo ga tás igény be -
vé te le.
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(2) Fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ le het az a ter mé sze tes
sze mély, aki

a) az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak
évé ben el múlt 20 éves, de a 40. élet évét nem töl töt te be,

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny sé get vég zõ õs ter -
me lõ vagy egyé ni vál lal ko zó,

c) az 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt vég zett sé gek
leg alább egyi ké vel ren del ke zik vagy fel sõ fo kú ok ta tá si
intéz mény ag rár ka rán szer zett ok le ve let, dip lo mát,

d) a 6. szá mú mel lék let sze rin ti üz le ti terv ér té ke lé se
so rán leg alább 30 pon tot elér.

(3) Az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké rel met a 7. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon az FVM VKSZI te lep -
he lyé hez kell be nyúj ta ni

a) elsõ év ben e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl au gusz tus
15-ig,

b) ezt köve tõen éven te au gusz tus 1–31-ig.
(4) Az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem hez mel lé kel ni

kell
a) az õs ter me lõi, illetve az egyé ni vál lal ko zói iga zol -

vány má so la tát,
b) a vég zett sé get iga zo ló ok ira tot,
c) az üz le ti ter vet elekt ro ni kus adat hor do zón, amely -

nek min tá ja az FVM VKSZI hi va ta los hon lap já ról le tölt -
he tõ.

(5) Az FVM VKSZI a ké rel met a be nyúj tás tól szá mí tott
15 na pon be lül bí rál ja el. A fel té te lek nek ele get tevõ ügy -
fél ré szé re az FVM VKSZI iga zo lást ál lít ki ar ról, hogy az
ügy fél fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek mi nõ sül, és azt
meg kül di az ügy fél, valamint az MVH ré szé re. Az iga zo -
lás a ki ál lí tá sát kö ve tõ év de cem ber 31. nap já ig ér vé nyes.”

5.  §

Az R. 29.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) A gép ka ta ló gus 6216. gép cso port kód ja alá ki zá ró -

lag üzem biz tos, re fe ren ci á val ren del ke zõ gép, be ren de zés,
tech no ló gi ai elem ve he tõ fel.”

6.  §

Az R. e ren de let 1–3. szá mú mel lék le té vel egé szül ki.

7.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba úgy, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek -
re is al kal maz ni kell.

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

1. számú melléklet
a 63/2007. (VII. 13.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez]

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let alap ján

31 6203 2 Ál lat te nyész tõ (az ál lat faj meg je lö lé sé vel)
31 6203 10 Ál ta lá nos ál lat te nyész tõ
31 6207 1 Dísz nö vény- és zöld ség ter mesz tõ
31 6206 3 Do hány ker tész
31 6206 1 Gyógy nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó
31 6203 5 Ló te nyész tõ
31 6203 6 Mé hész
31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ (a gép meg je lö lé -

sé vel)
31 6280 7 Nö vény ter mesz tõ gé pész
31 6206 2 Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ
31 6207 2 Szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz tõ
32 6201 1 Arany ka lá szos gazd a
32 6201 2 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
32 6206 4 Mik ro sza po rí tó
33 6203 1 Be lo vag ló (Be re i ter)
33 6207 1 Dísz nö vény ker tész
33 6201 1 Gazd a
33 6207 3 Ker tész
33 6280 1 Me zõ gaz da sá gi gé pész
33 6203 2 Va dász, vad te nyész tõ
34 6280 1 Ál lat tar tó-te le pi gé pész
34 6206 1 Bio ter mesz tõ
34 6280 3 Ker té sze ti gé pész
34 6206 2 Ve tõ mag ter mesz tõ és -mi nõ sí tõ
51 7872 2 Lo vas tú ra-ve ze tõ
51 6207 2 Vin cel lér
52 6201 2 Ag rár kör nye zet-gaz da
52 3439 3 Ag rár köz gaz da sá gi és áru for gal ma zó tech ni kus
52 6203 1 Ál lat te nyész tõ és ál lat-egész ség ügyi tech ni kus
52 6207 1 Ker tész- és nö vény vé del mi tech ni kus
52 5452 2 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus
52 6201 1 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus
52 6206 1 Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi tech ni kus
52 6203 2 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus
53 6203 1 Ba rom fi- és kis ál lat te nyész tõ szak tech ni kus
53 6207 1 Dísz nö vény ter mesz tõ szak tech ni kus
53 6207 2 Gyü mölcs ter mesz tõ és -fel dol go zó szak tech -

ni kus
53 6203 2 Juh te nyész tõ szak tech ni kus
53 6203 3 Ló te nyész tõ szak tech ni kus
53 5452 2 Me zõ gaz da sá gi gép üze mel te tõ szak tech ni kus
53 6203 4 Ser tés te nyész tõ szak tech ni kus
53 6203 5 Szar vas mar ha-te nyész tõ szak tech ni kus
53 6207 3 Szõ lész-bo rász szak tech ni kus
53 6208 1 Ta kar má nyo zá si szak tech ni kus
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53 6207 5 Zöld ség ter mesz tõ és -fel dol go zó szaktech -
nikus*

55 3434 1 Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens
55 6203 1 Ba rom fi te nyész tõ és -ter mék-elõ ál lí tó tech -

no ló gus
55 6206 1 Gyógy nö vény- és fû szer nö vény ter mesz tõ és

-fel dol go zó
55 6203 4 Mé nes gaz da
55 6249 1 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens

(a szak irány meg je lö lé sé vel)
55 5452 1 Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz -

tens (a szak irány meg je lö lé sé vel)
55 6206 2 Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ tech no ló gus
55 6203 2 Ser tés te nyész tõ és -ter mék-elõ ál lí tó tech -

nológus
55 6203 3 Vad gaz dál ko dá si tech no ló gus

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si 
Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl  szóló 
1/2006. (II. 17.) OM ren de let alap ján

31 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
31 Ál lat gon do zó / Ha szon ál lat gon do zó
31 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és kis ál lat)
31 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)
31 Ál lat te nyész tõ (ser tés)
31 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)
31 Be lo vag ló
31 31 Ker tész / Do hány ker tész
31 31 Ker tész / Gyü mölcs ter mesz tõ
31 31 Ker tész / Szõ lõ ter mesz tõ
31 31 Ker tész / Zöld ség ter mesz tõ
31 Ló tar tó és -te nyész tõ
31 Lo vas tú ra-ve ze tõ
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ / Me zõ gaz da sá gi erõ- és

mun ka gép ke ze lõ
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ / Me zõ gaz da sá gi ra ko dó -

gép ke ze lõ
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ / Nö vény vé del mi gép ke -

ze lõ je
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ / Ön já ró be ta ka rí tó gép

ke ze lõ je
33 31 Dísz nö vény ker tész / Fa is ko la és csemetekert-

 kezelõ
33 31 Dísz nö vény ker tész / Mik ro sza po rí tó
33 31 Dísz nö vény ker tész / Nö vény há zi dísz nö vény ter -

mesz tõ
33 31 Dísz nö vény ker tész / Sza bad föl di dísz nö vény ter -

mesz tõ
33 31 Gazd a / Arany ka lá szos gazd a
52 31 Ag rár kör nye zet gaz da / Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ
52 31 Ag rár kör nye zet gaz da / Bio massza elõ ál lí tó
52 31 Ag rár kör nye zet gaz da / Bio nö vény ter mesz tõ
52 33 Ag rár kör nye zet gaz da / Öko gaz da
52 Mé hész

54 1 Er dõ gaz da sá gi / gé pész tech ni kus
54 2 Gé pész tech ni kus / Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus
54 Ag rár tech ni kus
54 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus
54 Vi dék fej lesz té si tech ni kus
54 Ál lat egész ség ügyi tech ni kus
54 Ál lat te nyész tõ tech ni kus
54 31 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi

tech ni kus / Nö vény ter mesz tõ
54 31 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi

tech ni kus / Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ
54 31 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi

tech ni kus / Ve tõ mag ter mesz tõ
54 54 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi

tech ni kus / Ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus
54 54 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi

tech ni kus / Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi tech ni kus
54 31 Vad gaz da / Va dász, vad te nyész tõ
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens / Ag rár ke res ke del mi

me ne dzser asszisz tens
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens / Élel mi szer ipa ri me ne -

dzser
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens / Mé nes gaz da
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens / Me zõ gaz da sá gi me ne -

dzser asszisz tens
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens / Me zõ gaz da sá gi mû -

sza ki me ne dzser asszisz tens
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens /
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens /
55 Ag rár tech no ló gus / Gyógy nö vény- és fûszer -

növény- termesztõ és -fel dol go zó
55 Ag rár tech no ló gus / Hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus
55 Ag rár tech no ló gus / Me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi

szak asszisz tens
55 Ag rár tech no ló gus / Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé -

dõ tech no ló gus
55 Ag rár tech no ló gus / Ser tés te nyész tõ és ser tés ter -

mék-elõ ál lí tó tech no ló gus
55 Ag rár tech no ló gus / Vad gaz dál ko dá si tech no ló gus

OKJ 18/1986

31 31-100 Me zõ gaz da ság / Nö vény vé del mi
1700 Nö vény ter mesz tés
1701 Dísz nö vény ker tész
1705-1 Ker tész / szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz tõ
1705-2 Ker tész / zöld ség ter mesz tõ
1706-1 Me zõ gaz da sá gi gé pész / ál lat tar tó te le pi gé pész
1706-2 Me zõ gaz da sá gi gé pész / ker té sze ti gé pész
1706-3 Me zõ gaz da sá gi gé pész / nö vény ter mesz tõ gé pész
1707 Ál ta lá nos ker tész
1800 Ál lat te nyész tés
1801-1 juh te nyész tõ
1801-2 ló te nyész tõ
1801-3 ser tés te nyész tõ
1801-4 szar vas mar ha-te nyész tõ
1804 mé hész
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1805 va dász-vad te nyész tõ
1806 ba rom fi te nyész tõ
1807 ál lat egész ség õr
1809 ál ta lá nos ál lat te nyész tõ
1810 kis ál lat te nyész tõ

2. számú melléklet
a 63/2007. (VII. 13.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez]

Szak mai
és kom plex

ér té ke lés
szem pont ja:

max.
50 pont

Üz le ti és
pénz ügyi
terv

I. Ve ze tõi össze fog la ló
II. Tá mo ga tás-igény lõ be mu ta tá sa
III. Pi ac elem zés és Ér té ke sí tés
IV. Ter me lés
V. Szer ve zet, em ber i erõ for rá sok
VI. Te vé keny ség-fej lesz té sek be mu ta tá sa
VII. Kom mu ni ká ci ós terv
VIII. A vál lal ko zás tár sa dal mi fe le lõs -
ség vál la lá sa

 2
 5
10
 5
 4
14
 5
 5

Össze sen: max.
50 pont

3. számú melléklet
a 63/2007. (VII. 13.) FVM rendelethez

[7. számú melléklet
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez]

Kérelem
a fiatal mezõgazdasági termelõi minõség

megállapításához

Ügy fél sze mé lyi ada tai:
– csa lá di neve
– utó ne ve(i)
– szü le tés ko ri csa lá di neve
– szü le tés ko ri utó ne ve(i)
– szü le té si he lye
– szü le té si ide je
– ál lam pol gár sá ga
– any ja szü le tés ko ri neve

Vál lal ko zás for má ja:
– egyé ni vál lal ko zó
– õs ter me lõ
– adó azo no sí tó jele
– egyé ni vál lal ko zói iga zol vány/õs ter me lõi iga zol vány 

szá ma

Ügy fél lak he lye:

Ügy fél el ér he tõ sé gi ada tai:
– le ve le zé si cím
– te le fon szám
– fax
– e-ma il

Ké rem a csa tolt mel lék le tek alap ján a fi a tal me zõ gaz da -
sá gi ter me lõi mi nõ ség iga zo lá sát.

Dá tum: .............................

................................................
alá írás

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök 
141/2007. (VII. 13.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés j) pont ja, valamint
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re,

a ma gyar–ka na dai kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ro bert Ha ge-nek, Ka na da bu da pes ti nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. jú ni us 28.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/2669/2007.
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A Köztársasági Elnök
142/2007. (VII. 13.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésrõl és rektori megbízásról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val
egyet ér tés ben tett – elõ ter jesz té sé re, a fel sõ ok ta tás ról
szóló 2005. évi CXXXIX. tör vé ny 100. §-ának a) pont já -
ban fog lalt jog kö röm ben

a Kö zép-eu ró pai Egye te men

dr. El ka na Ye hu da egye te mi ta nár, rek tort

– ha tá ro zott idõ re – 2007. au gusz tus 1-jé tõl, 2009. jú -
lius 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra

egye te mi ta nár rá ki ne ve zem, és egy ide jû leg meg bí zom a
rek to ri fel ada tok to váb bi el lá tá sá val.

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 26.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/2512/2007.

A Köztársasági Elnök
143/2007. (VII. 13.) KE

határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos
 állományú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi 
XLIII. tör vé ny 56. § (2) be kez dés c) pont ja alap ján a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Ga lam bos La jos ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát
2007. no vem ber 30-ai ha tállyal meg szün te tem és 2007.
de cem ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 27.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 27.

Dr. Szil vá sy György
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2608/2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, illetve a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer -
ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si jog alap ján:

1. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. ja nu ár 4-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

6/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Sza bolcs-Szat már-Be reg
 megye te me tõ i bõl az aláb bi sír he lye ket:

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Anarcs, Czó bel-kú ria park ja (Kos suth utca)

Czó bel Min ka, ba log fal vi köl tõ, író
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Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Gá va ven csel lõ, Gá vai köz pon ti te me tõ (Kos suth utca)

Ra kovsz ky Sá mu el, nagy rá kói, ke le men -
fal vi és nagy sel me ci

1848-as hon véd ez re des

Kál ló sem jén, Kál lay-kas tély park ja, csa lá di sír ká pol na

Kál lay Mik lós, nagy kál lói po li ti kus, fõ is pán, föld mû ve lés ügyi, majd
kül ügy mi nisz ter, mi nisz ter el nök

Ló nya, Nagy ló nyai re for má tus te me tõ (Te me tõ út), Ló nyay csa lád ma u zó le u ma

Ló nyay Al bert, nagy ló nyai és vá sá ros na -
mé nyi

lo vas sá gi tá bor nok, a bé csi ma gyar test õr -
ség ka pi tá nya

Ló nyay Já nos, nagy ló nyai és vá sá ros na -
mé nyi

po li ti kus, al is pán, ki rá lyi biz to s

Ló nyay Meny hért, nagy ló nyai és vá sá ros -
na mé nyi gróf

po li ti kus, pénz ügy-, majd hon vé del mi
 miniszter, mi nisz ter el nök, az MTA tag ja
és el nö ke, re for má tus fõ gond nok

Na gyar, Lu by-ká pol na (Pe tõ fi utca)

Luby Mar git, be ne dek fal vi nép rajz ku ta tó

Nagy kál ló, Iz ra e li ta te me tõ

Kain Al bert vas út- és alag út ter ve zõ mér nök

Szat már cse ke, Re for má tus te me tõ

Köl csey Fe renc, köl csei köl tõ, író, po li ti kus, az MTA tag ja

Tar pa, köz te me tõ fõ be já ra tá nál

Baj csy-Zsi linsz ky End re po li ti kus, pub li cis ta, lap szer kesz tõ, 
a  Magyar Nem ze ti Fel ke lés Fel sza ba dí tó
Bi zott sá gá nak el nö ke

Ti sza vas vá ri, Bûd szent mi há lyi régi ka to li kus te me tõ

Des sewf fy Au rél, cser ne ki és tar ke õi gróf po li ti kus, pub li cis ta, az MTA tag ja

Des sewf fy Au rél, cser ne ki és tar ke õi gróf po li ti kus, köz gaz dász, a Fõ ren di ház 
el nö ke, or szág bí ró, az MTA tagja

Des sewf fy Emil, cser ne ki és tar ke õi gróf po li ti kus, köz gaz dász, pub li cis ta, az MTA 
tag ja és elnöke

Des sewf fy Jó zsef, cser ne ki és tar ke õi gróf po li ti kus, köl tõ, író, az MTA tag ja

Vaja, Re for má tus temp lom kert je

Vay Ádám, va jai ku ruc sze ná tor, ud va ri mar sall, fõ is pán, 
a já szok és ku nok fõ ka pi tá nya

Vá sá ros na mény, Vá ro si köz te me tõ

10 3 1 Kiss Sán dor po li ti kus, pub li cis ta

2. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. áp ri lis 18-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

31/2007. szá mú ha tá ro za tá val „B” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

3/2 1 45

3. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. áp ri lis 18-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

32/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Fi u mei úti te me tõ (1108 Bu da pest, Fi u mei út 16.)
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Par cel la Sor Sír

37/1 1 33

4. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. áp ri lis 18-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

33/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Fi u mei úti te me tõ (1108 Bu da pest, Fi u mei út 16.)

Par cel la Sor Sír

39 1 112

5. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. áp ri lis 18-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

34/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Fi u mei úti te me tõ (1108 Bu da pest, Fi u mei út 16.)

Par cel la Sor Sír

9/1 2 16

6. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. má jus 22-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

44/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Ka ros köz ség mel lett lévõ
hon fog la lás kori te met ke zé si em lék he lyet.

7. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. má jus 22-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

45/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta ifj. Ni a messny Mi hály sír he -
lyét:

Ve res egy ház, Re for má tus te me tõ

Par cel la Sor Sír

2 5 23/24

7. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2007. má jus 22-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

46/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

36/1 1 36

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke
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gaz dál ko dó Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény (szék he lye: 9200
Mo son ma gya ró vár, Sop ro ni u. 65.) in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé -
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in for ma ti kai rend szer el len õr mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . 1407
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Csomán Mihálynak, az Önkormányzati és Területi El-
lenõrzési Igazgatóság fõtanácsadójának,

dr. Klapcsik Lászlónak, az Önkormányzati és Területi
Ellenõrzési Igazgatóság fõtanácsadójának,

dr. Ligeti Miklósnak, az Államháztartás Központi Szint-
jét Ellenõrzõ Igazgatóság tanácsadójának,

Gömöri Józsefnek, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Szélpál Ferencnek, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Somogyiné dr. Legény Máriának, az Önkormányzati és
Területi Ellenõrzési Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Simon Andrásné dr.-nak, az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Koltay Zsoltnénak, az Önkormányzati és Területi Ellen-
õrzési Igazgatóság számvevõjének nyugdíjba vonulás
miatt,

Horváth Máriának, az Önkormányzati és Területi El-
lenõrzési Igazgatóság számvevõjének áthelyezéssel 2007.
július 1-jétõl.

Az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium

személyügyi hírei

A Magyar Köztársaság elnöke

dr. Petrétei József, a Magyar Köztársaság igazságügyi
és rendészeti minisztere megbízatását – lemondására te-
kintettel – 2007. május 31-ei hatállyal megszüntette;

dr. Takács Albertet, a Magyar Köztársaság igazságügyi
és rendészeti miniszterévé 2007. június 1-jei hatállyal ki-
nevezte.
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A miniszterelnök

dr. Bene László rendõr altábornagy, az Országos
Rendõrfõkapitányság fõkapitánya megbízását 2007. má-
jus 31-ei hatállyal visszavonta;

dr. Bencze József vezérõrnagyot, az Országos Rendõr-
fõkapitányság fõkapitányává 2007. június 1-jei hatállyal
kinevezte.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

Gergényi Péter rendõr vezérõrnagy, a Budapesti
Rendõrfõkapitányság fõkapitánya megbízását 2007. má-
jus 31-ei hatállyal,

dr. Dobozi József rendõr dandártábornok, a Rendészeti
Biztonsági Szolgálat parancsnoka kinevezését 2007. má-
jus 31-ei hatállyal
visszavonta;

dr. Tóth Gábor rendõr dandártábornokot, a Budapesti
Rendõrfõkapitányság fõkapitányává 2007. június 1-jei ha-
tállyal,

Papp Károly rendõr dandártábornokot, a Rendészeti
Biztonsági Szolgálat parancsnokává 2007. június 1-jei ha-
tállyal
kinevezte;

Fricska Andor igazságügyi és rendészeti minisztériumi
tanácsost, a Rendészeti Igazgatási Fõosztály Rendészeti
Kontrolling Osztályáról a Költségvetési és Gazdasági Fõ-
osztály Fejezeti Költségvetési Osztályára áthelyezte.

A kabinetfõnök

Sasvári Réka Krisztina budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Külügyi
Osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével fogal-
mazónak kinevezte.

A civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkár

dr. Lukácsi Linda jászjákóhalmai lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és
Szolgáltatási Fõosztály Igazságügyi Igazgatási Osztályára
határozott idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak kine-
vezte.

A kabinetfõnök

Oláh Éva igazságügyi és rendészeti minisztériumi fõ-
elõadót, a Miniszteri Kabinet Miniszteri Titkárságáról az
Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Fõosztályra,

Lapos Lászlóné igazságügyi és rendészeti minisztériu-
mi ügykezelõt, a Miniszteri Kabinetrõl az Igazságügyi Ko-
difikációs és Szolgáltatási Fõosztályra,

Paziczki Ildikó igazságügyi és rendészeti minisztériumi
vezetõ-tanácsost, a Miniszteri Kabinetrõl a Miniszteri Ka-
binet Humánpolitikai Osztályára
áthelyezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

végleges áthelyezéssel
dr. Serfõzõ Zsuzsanna igazságügyi és rendészeti mi-

nisztériumi tanácsosnak;

közös megegyezéssel
Novák Erika igazságügyi és rendészeti minisztériumi

elõadónak,
Sallai Lászlóné igazságügyi és rendészeti minisztériumi

vezetõ-fõtanácsosnak,
dr. Sipos Imola igazságügyi és rendészeti minisztériumi

osztályvezetõnek, fõtisztviselõnek;

felmentéssel
dr. Kisfaludy Zoltán igazságügyi és rendészeti minisz-

tériumi kabinetfõnöknek, fõosztályvezetõnek, fõtisztvi-
selõnek,

dr. Tordai Csaba igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi fõosztályvezetõnek;

a törvény erejénél fogva
dr. Illéssy István igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi politikai tanácsadónak, kabinetfõnök-helyettesnek;

lemondással
Jenei Zoltán igazságügyi és rendészeti minisztériumi

szakállamtitkárnak;

berendelés megszüntetésével
dr. Vas Gizella Zsuzsanna hõr. õrnagynak, igazságügyi

és rendészeti minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesnek.
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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés
pályázatot hirdet

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központja Tiszadob

(4456 Tiszadob, Táncsics u. 12.)
igazgatói álláshelyére

A vezetõi megbízás idõtartama: 2007. október 1-jétõl
2012. szeptember 30-ig terjedõ idõszak.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszi-

chológus vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és if-
júságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendel-
kezõ: jogász, igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ,
védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár, vagy szociális me-
nedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár,

– szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követõ
két éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvál-
lalás,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szociálisszakvizsga-bizonyítvány megléte,
– egy idegen nyelv ismerete.

Juttatások:
– bérezés a Kjt. alapján, a munkaviszonytól függõen,

megegyezés szerint,
– vezetõi pótlék a vonatkozó jogszabályok szerint.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõjegyzõ (4400

Nyíregyháza, Hõsök tere 5.),
– a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ

30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ megyei közgyûlés ülésének napja.

Csatolni szükséges:
– szakmai életrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– a végzettséget tanúsító okirat(ok) közjegyzõ által hi-

telesített másolata(i)t,

– szociálisszakvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát,
vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vezetõi megbí-
zást követõ 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga
letételét,

– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó zárt, vagy nyilvá-

nos ülésen kéri a pályázat elbírálását.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ: Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal In-
tézményfenntartói és Humán osztálya, telefon: 06 (42)
599- 550.

A megyei közgyûlés fenntartja jogát, hogy megfelelõ
pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

(9200 Mosonmagyaróvár, Fõ u. 11.)
pályázatot hirdet

az önállóan gazdálkodó
Egyesített Szociális Intézmény

(székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az Egyesített Szociális Intézmény az alábbi ellátásokat
nyújtja:

– szociális étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.

Nappali ellátás:
– idõsek klubjai,
– értelmi sérültek nappali intézménye,
– hajléktalanok nappali melegedõje.

Szakosított ellátás keretén belül:

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
– idõsek gondozóháza,
– hajléktalan személyek átmeneti szállása.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
– idõsek otthona,
– idõsek emelt szintû otthona.

Pályázati feltételek: a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rende-
let 3. §-ában foglaltak.

a) Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellék-
letében meghatározott szakirányú szakképzettség,

b) legalább 5 év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
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ellátás, illetõleg közoktatás területén végzett munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat [257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés],

c) szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követõ
2 éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás
az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (6)–(7) bekezdése
szerint,

d) büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a képesítést igazoló okiratot, vagy annak közjegyzõ

által hitelesített másolatát,
– szociálisszakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy

szakvizsga 2 éven belüli megszerzésére vonatkozó kötele-
zettségvállalását,

– részletes szakmai és személyes önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– személyes adatokra vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegen nyelv ismerete,
– szakértõi jártasság,
– felhasználási szintû számítógépes ismeret,
– menedzseri szemlélet,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatírói tapasztalat.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. november 1-jétõl
2012. október 31-ig.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. és a végrehajtására vonatkozó jogszabá-
lyok szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
levélben, vagy személyesen Mosonmagyaróvár város
jegyzõjéhez (Mosonmagyaróvár, Fõ u. 11.) kell benyúj-
tani.

A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tási határidejét követõ 30 napon belül, a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor,
várhatóan 2007 szeptemberében.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ: a pol-
gármesteri hivatal humánszolgáltató osztályán, Király
Csabáné koordinátortól a (96) 577-818-as telefonszámon.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete fenntartja jogát, hogy – megfelelõ pályázó
hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Medgyesegyháza
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Gondozási Központ

(5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségve-
tési szerv, ellátja a szociális alapellátást, valamint gyer-
mekjóléti szolgáltatást nyújt és védõnõi szolgálatot, kisla-
bort mûködtet.

A Gondozási Központ bentlakást nyújtó intézményi
részlege a 30 férõhelyes Idõsek Otthona.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben elõírt szak-

irányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát.

A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: az elbírálást követõ hónap

elsõ napja.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerint + magasabb vezetõi pótlék.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Medgyes-
egyháza nagyközség polgármesterének, dr. Nagy Bélának
címezve (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) kell
benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi
ülés napja.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Koordinációs fõosztály

fõosztályvezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a GKM Szervezeti és mûködési szabályzatának
elõírásai és a minisztérium vezetõinek utasításai figyelem-
bevételével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt
álló fõosztály munkáját, illetve ellátja a személyes hatáskö-
rébe tartozó feladatokat. [A Koordinációs fõosztály felada-
tait a GKM Szervezeti és mûködési szabályzata tartalmaz-
za, amely megtalálható a GKM honlapján (www.gkm.hu)].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma), a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– angolnyelv-tudás,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további szakirányú másoddiploma,
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellen-
õrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenést (2007. július 3.) követõ 15 napon
belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal, de
legkésõbb az elbírálást követõ 1 hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánigazgatási fõosztályának cí-
mezve (1055 Budapest, Kálmán Imre u. 2. I. emelet 170.
szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat a GKM Koordinációs fõosz-
tály fõosztályvezetõi munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül ke-
rülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók a miniszter által
kijelölt minisztériumi vezetõkkel személyes konzultáción
vesznek részt. A pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Humán-
igazgatási fõosztályon személyesen vagy a 06 (1)
472-8272-es telefonszámon. A pályázati felhívás a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium honlapján (www.gkm.
hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
Vállalkozásfinanszírozási fõosztályon betöltendõ

pénzügyi referens munkakörre

A pályázó feladata: a vonatkozó jogszabályok, valamint
a GKM Szervezeti és mûködési szabályzatának elõírásai
és a minisztérium vezetõinek utasításai figyelembevételé-
vel tervezi, koordinálja és ellenõrzi a Vállalkozásfinanszí-
rozási fõosztály szakmai kezelésében lévõ fejezeti kezelé-
sû elõirányzatokkal (kis- és középvállalkozói célelõirány-
zat és a magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének tá-
mogatása elõirányzat) kapcsolatos feladatok ellátását:

– az elõirányzatok forrásigényének és pénzforgalmá-
nak tervezése, a keretek felhasználásának figyelemmel kí-
sérése,

– egyeztetés az elõirányzatok utalványozási, nyilván-
tartási és könyvvezetési feladatait ellátó közremûködõ
szervezet munkatársaival, a nyilvántartások naprakészsé-
gének ellenõrzése,

– kapcsolattartás a pályázatokhoz kapcsolódó követe-
léskezelést végzõ közremûködõ szervezettel,

– a kis- és középvállalkozói célelõirányzat költségve-
tési ellenjegyzõi feladatainak elõkészítése,

– adatszolgáltatás az elõirányzatok beszámolóinak
összeállításához,

– a gazdaságfejlesztési célú finanszírozási programok
pénzügyi monitoringfeladatainak ellátása.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma), a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– felhasználói szintû informatikai ismeretek (MS
Office, internet stb.).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– állami költségvetési rendszer ismerete,
– szakmai tapasztalat,
– mérlegképes könyvelõi, könyvvizsgálói végzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. július 3.) követõ 15 na-
pon belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal, de
legkésõbb az elbírálást követõ 1 hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánigazgatási fõosztályának
címezve (1055 Budapest, Kálmán Imre u. 2. I. emelet
170. szoba) három példányban kell benyújtani. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Pályázat Vállalkozásfinanszíro-
zási fõosztály pénzügyi referens munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül ke-
rülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók minisztériumi
vezetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pá-
lyázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül
a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Humán-
igazgatási fõosztályon: személyesen vagy a 06 (1)
472-8272-es telefonszámon. A pályázati felhívás a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium honlapján (www.gkm.
gov.hu) is megtalálható.

Országos hatáskörû
központi államigazgatási szerv

pályázatot hirdet
informatikai rendszerellenõr munkakör

betöltésére

A pályázó rendelkezzen közgazdasági vagy pénzügyi,
számviteli felsõfokú iskolai végzettséggel, valamint felsõ-
fokú számítástechnikai szakképesítéssel.

Elõny:
– államigazgatási gyakorlat,
– angolnyelv-tudás,
– ellenõrzési területen szerzett gyakorlat,
– okleveles informatikai rendszerellenõri (CISA) szak-

képesítés.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) szerint.

Alkalmazási feltétel a Ktv. 22/A. § (1) bekezdése sze-
rinti vagyonnyilatkozat-tétel, valamint a 7. § (1) bekezdése
szerint a fontos és bizalmas munkakörökre elõírt bizton-
sági feltételeknek való megfelelés.

A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló okira-
tok másolatát a 1531 Budapest 126. Pf. 36 címre kérjük
megküldeni a Belügyi Közlönyben való megjelenést
(2007. július 3.) követõ 15 napon belül. Jelige: „Önélet-
rajz”.

Komádi Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

(4138 Komádi, Hõsök tere 4.)
pályázatot hirdet

a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
(4138 Komádi, Hõsök tere 10.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékle-

tének II. rész I/1. pontja alapján felsõfokú szociális alap-
végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
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– a képesítést igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített
másolatát,

– szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányokat,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. szeptember 1-jétõl
2012. augusztus 31-ig.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben, a Hivatalos Értesítõben, illetve az Oktatási
Közlönyben történõ legkésõbbi megjelenéstõl számított
30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Komádi
Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyúj-
tani (4138 Komádi, Hõsök tere 4.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot a
képviselõ-testület várhatóan a 2007. augusztusi ülésén
bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Pénzes
László polgármesternél az (54) 545-020-as telefonszá-
mon.

A Magyar Köztársaság
önkormányzati és területfejlesztési minisztere

pályázatot hirdet
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

szakirányítása alá tartozó
önkormányzati és térségi koordinátor munkavállalói

munkakörök betöltésére

A Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejlesz-
tési minisztere a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992.
évi XXII. törvény (Mt.) 80. § (1) bekezdése alapján – a
munkáltatói döntés lehetõségével élve – pályázatot hirdet
a mellékletben felsorolt, az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium szakirányítása alatt mûködõ önkor-
mányzati és térségi koordinátor munkavállalói munkakör
betöltésére az alábbi feltételekkel.

Az önkormányzati és térségi koordinátor tevékenységé-
nek célterületei a kistérségben mûködõ helyi önkormány-
zatok, a Kistérségi Fejlesztési Tanács, a többcélú kistérsé-
gi társulás, a területfejlesztési önkormányzati társulások
tevékenységének segítése, különösen a kistérség-fejleszté-
si programok elõkészítésének szervezése, értékelése, meg-
valósításának figyelemmel kísérése, támogatása, a nem-
zetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források fel-
kutatása, a kitûzött területfejlesztési célok szerinti haszno-
sításának elõmozdítása.

A munkavállaló feladatai:
– közremûködés a kistérség hosszú távú fejlesztési

stratégiájának elkészítésében, a kistérség fejlesztési prog-
ramjainak kialakításában,

– közremûködés a kistérségbe illeszkedõ önkormány-
zati fejlesztési projektek azonosításában és elõkészíté-
sében,

– eseti jelleggel közremûködés a Nemzeti Fejlesztési
Terv Tanácsadó Hálózat munkájában,

– közvetíti a Kistérségi Fejlesztési Tanács, illetve a
Többcélú Kistérségi Társulások törekvéseit a Regionális
Fejlesztési Tanács felé,

– közremûködés a Területi Információs Rendszer mû-
ködtetésében,

– támogatási lehetõségek nyomon követése, naprakész
információk biztosítása,

– adatgyûjtés-szolgáltatás a térségi folyamatok elem-
zéséhez,

– projektgenerálás és tájékoztatás,
– önkormányzatok és társulásaik információs támoga-

tása.

Pályázati feltételek:
– Európai Gazdasági Térség valamely országának ál-

lampolgársága,
– magyar nyelv tárgyalási szintû ismerete és használata,
– a kistérségre vonatkozó átfogó helyismeret,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség,
– egészségügyi alkalmasság.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent:
– egyetemi, fõiskolai diploma,
– korábban a kistérségi fejlesztési hálózatokban (kis-

térségi megbízott, vidékfejlesztési menedzser, falugaz-
dász, NFT házhoz megy) eltöltött gyakorlat,

– területfejlesztési, közgazdasági, jogi, illetve állam-
igazgatási szakirányú felsõfokú végzettség, vagy ilyen irá-
nyú tanulmányok végzése,

– területfejlesztési, közgazdasági, gazdaságfejlesztési,
illetve államigazgatási szakirányú tapasztalat,

– angol, német, francia nyelv valamelyikének legalább
alapfokú ismerete,

– igazolt felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– a megpályázott kistérségben állandó elérhetõséggel

és/vagy távmunkahellyel való rendelkezés.

A pályázatban legfeljebb 2 oldal terjedelemben ismer-
tetni kell a feladat ellátására, valamint a megnevezett tér-
ségre vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget (egyéb képzettséget, képesí-

tést, nyelvtudást) igazoló okiratok közjegyzõvel hitelesí-
tett másolatát,
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– büntetlen elõélet igazolására három hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt – EGT állampolgár esetén a
származás helye szerinti igazolást –, amely legkésõbb a
pályázat elbírálásának határidejéig benyújtható,

– elérhetõségre, távmunka végzésére vonatkozó ada-
tokat,

– a pályázó beleegyezõ nyilatkozatait, arról hogy az ál-
láshely betöltése elõtt aláveti magát az IRM Központi Kór-
ház és Rendelõintézete Üzemorvosi Szolgálatánál egész-
ségügyi alkalmassági vizsgálatnak,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a pá-
lyázatban szereplõ személyes adatait az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM)
Humánerõforrás és Civilkapcsolati fõosztálya és az elbí-
ráló bizottság a pályázat elbírálása során kezelje.

Az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati fõosztálya
és az elbíráló bizottság a pályázat során benyújtott szemé-
lyes adatokat a pályázat eredményes elbírálásáig kezeli,
ezt követõen – a nyertes pályázatok kivételével – azokat a
pályázónak visszaküldi.

A szerzõdés idõtartama, személyi alapbér: 2008. feb-
ruár 29-ig, határozott idõtartamra szóló – távmunkában
végzett – munkaszerzõdéssel történik, a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényen alapuló bére-
zés, megállapodás szerint.

A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos in-
formációk:

A pályázatot legkésõbb a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl (2007. július 3.) számított 15. napon,
amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követõ
munkanap 14 óráig lehet benyújtani személyesen vagy
postai úton Budapest V., Nádor u. 2. szám alatt az ÖTM
Ügyfélszolgálati Irodája útján, postacím: ÖTM Humán-
erõforrás és Civilkapcsolati fõosztály (1903 Budapest,
Pf. 314), „Önkormányzati és Térségi Koordinátor pályá-
zat” megjelöléssel, amely tartalmazza a megpályázni kí-
vánt kistérség megnevezését is.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridõt követõ 30. nap.

A pályázatokat az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter az erre felkért bizottság javaslata alapján bírálja
el. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-
mított 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az álláshely a pályázat elbírálása után, legkorábban
2007. szeptember 1. naptól tölthetõ be.

Melléklet a pályázatban meghirdetett
kistérségi központokról

Kistérség neve

Dél-alföldi Régió
Szentesi
Dél-dunántúli Régió
Kadarkúti

Észak-alföldi Régió
Záhony
Észak-magyarországi Régió
Pétervásárai
Tiszaújvárosi
Közép-dunántúli Régió
Dorogi
Közép-magyarországi Régió
Érdi
Ráckevei
Váci
Nyugat-dunántúli Régió
Hévízi
Pacsai
Pannonhalmi
Zalakarosi

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi
Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi
Kistérségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek el-
látása az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenység-
rõl szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak meg-
felelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt megje-
lenéstõl (2007. július 3.) számított 15. nap.

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerit.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.
A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intéze-
tébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük megküldeni.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

állást hirdet
építésügyi-hatósági ügyintézõ munkakör

betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése és végrehajtása, továbbá közre-
mûködés beruházás-elõkészítésben, pályázatkészítésben,
szükség esetén tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok elõkészítése.

Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.

Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. alapján, valamint a helyi közszolgálati szabály-
zat szerint történik.

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban (2117 Isaszeg,
Rákóczi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai refe-
rensnél lehet

2007. július 20-ig.

Pákozd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továb-
biakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján
kerül meghirdetésre.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
a) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
b) közigazgatási vagy jogi szakvizsga, szakvizsga hiá-

nyában kötelezettség vállalása annak egy éven belül tör-
ténõ megszerzésére.

A pályázónak meg kell felelnie a Ktv.-ben szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek is (magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetet-
lenség hiánya).

A pályázat tartalmazza a pályázó:
a) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványát,
b) az iskolai végzettséget igazoló hiteles okiratok máso-

latát,
c) szakmai tevékenységre is kiterjedõ részletes önélet-

rajzot.

A javadalmazás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2007. július 3.) számított
15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Pákozd Község Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala 8095 Pákozd, Hõsök
tere 9.

További információkat a község jegyzõjétõl kérhetnek
a pályázók. 8095 Pákozd, Hõsök tere 9. Tel.: (22) 258-030.

A pályázatokról a képviselõ-testület a benyújtásra elõírt
határidõt követõ legközelebbi testületi ülésen dönt.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen.
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Rábacsécsény, Bezi és Mérges községek
önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
Rábacsécsény–Bezi–Mérges Körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudo-

mányi egyetemi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi),
– vezetõi elképzeléseket a körjegyzõség vezetésére vo-

natkozóan.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje:
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. július 3.)
követõ 15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ testületi ülésen.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal,
vagy az elbírálást követõ hónap 1-jétõl.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a Ktv. alapján.
A körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdésének d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázat benyújtásának helye: Rábacsécsény, Deák
tér 6., Kovács Teodóra polgármester részére.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

Rimóc–Nagylóc községek
önkormányzatainak képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

Ellátandó feladat: Rimóc és Nagylóc községek körjegy-
zõje ellátja a képviselõ-testületek, a bizottságok és a tele-
pülési képviselõk mûködésével kapcsolatos igazgatási fel-
adatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigaz-
gatási döntések elõkészítését és végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati jogvi-
szony létesítéséhez szükséges feltételeknek való megfele-
lés (magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség),

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– felhasználó szintû számítógép-kezelõi ismeret,
– B kategóriájú jogosítvány, saját személygépkocsi,
– kistelepülésen jegyzõi gyakorlat,
– angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elis-

mert nyelvvizsga.

Elvárások:
– körjegyzõség szakmai apparátusának magas színvo-

nalú irányítása.

Pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– a pályázó szakmai életútját bemutató szakmai önélet-

rajzot,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai prog-

ramot.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

Az állás betölthetõ: 2007. augusztus 1., a kinevezés ha-
tározatlan idõre szól.

Pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben való megjelenést követõ 15. nap 16 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.

A pályázatot zárt borítékban, ajánlott küldemény-
ként Beszkid Andor polgármester – 3177 Rimóc, Madách
tér 1. – részére kérjük megküldeni, „Körjegyzõi pályázat”
megjelöléssel.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhe-
tõ: Beszkid Andor, Rimóc község polgármestere: 06 (30)
749-1437, Péter Gábor, Nagylóc község polgármestere:
06 (30) 588-4058-as telefonszámon.
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Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete
pályázatot hirdet

szakfelügyelõ fõorvosi állásokra

Az intézet a 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet értelmében
pályázatot hirdet egészségügyi szolgáltatók szakmai fel-
ügyeletére, az alábbi szakfelügyelõ fõorvosi állásokra:

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézet
Dorog város és vonzáskörzete területére, valamint Esz-

tergom város és vonzáskörzete területére városi háziorvosi
szakfelügyelõ, gyermek-háziorvosi szakfelügyelõ.

ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézet
Komárom város és vonzáskörzete területére városi házi-

orvosi szakfelügyelõ.

ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet
Tatabánya város és vonzáskörzete területére gyermek-

háziorvosi szakfelügyelõ.

ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet
Tata város és vonzáskörzete területére gyermek-házior-

vosi szakfelügyelõ, városi háziorvosi szakfelügyelõ.

Komárom-Esztergom megye területére:
megyei gyermek-háziorvosi szakfelügyelõ, megyei

háziorvosi szakfelügyelõ, megyei fog- és szájbetegségek
szakfelügyelõ.

Kérjük, hogy a pályázatokat a Belügyi Közlönyben való
megjelenéstõl (2007. július 3.) számított 15 napon belül az
ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetéhez (Veszp-
rém, József A. u. 36.), illetve e-mail címünkre titkarsag@
veszprem.antsz.hu szíveskedjenek eljuttatni.

A monori Szakorvosi Rendelõintézet
igazgató fõorvosa

(2200 Monor, Balassa u. 1.)
pályázatot hirdet

gazdasági igazgatói állásra

Feladat: az Intézet gazdasági, mûszaki tevékenységé-
nek irányítása, valamint ezekkel összefüggésben felme-
rülõ adminisztrációs feladatok megszervezése, felügye-
lete.

Feltétel: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy
felsõfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérleg-
képes könyvelõi képesítéssel, vagy ezzel egyenértékû
szakképesítéssel rendelkezés. Ennek megfelelõen a tevé-

kenység ellátására jogosító engedéllyel (PM, Regiszt-
ráció).

Elõnyt jelentõ feltételek:
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,
– az egészségügyi szolgáltatás területén szerzett veze-

tõi tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló doku-

mentumok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– vezetõi elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázat elbírálásában részt vevõk be-

tekintési jogához.

Bérezés: a Kjt. szerint.
Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ

megjelenést (2007. június 28.) követõ 15. nap.
Elbírálási határidõ: a pályázati határidõ lejártát követõ

15. nap.
Az állás betölthetõ: 2007. szeptember 1-jével.
A pályázat benyújtása: írásban, dr. Raffay István igaz-

gató fõorvos részére, az intézmény címére (2200 Monor,
Balassi u. 1.).

A gazdasági igazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettséggel jár.

A Kazincbarcikai Városi Kórház
kórházigazgató-fõorvosa

(3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.)
pályázatot hirdet

kórházigazgató gazdasági helyettese munkakör
közalkalmazotti kinevezéssel történõ betöltésére

Ellátandó feladatok: a kórházigazgató közvetlen irányí-
tása mellett a kórház mûködésével összefüggõ gazdasági,
pénzügyi és intézményüzemeltetési feladatok, valamint
mindezekkel összefüggésben felmerülõ adminisztratív te-
vékenység irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. szabályai szerint.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõ-

fokú végzettség és emellett regisztrált mérlegképes köny-
velõi vagy azzal egyenértékû szakképesítés,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.
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Elõnyt jelent:
– egészségügyi költségvetési szervnél szerzett gya-

korlat,
– kontrolling és közbeszerzés területén szerzett tapasz-

talat,
– a szakterülethez kapcsolódó egyéb szakképesítés.

A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot és szakmai programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik az errõl szóló igazolást),

– a szakmai és vezetõi gyakorlatot, valamint a képesíté-
seket igazoló okiratok hiteles másolatát,

– nyilatkozatot a pályázati eljárásban részt vevõk bete-
kintési jogáról.

Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2007. június 28.) követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Trencsényi Erzsébet kórházigazgató-
nak címezve (3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.) kell be-
nyújtani.

A borítékra kérjük rávezetni: „Kórházigazgató gazda-
sági helyettesi pályázat”.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 30. nap.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
(1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.)

pályázatot hirdet
ápolási igazgatóságra

ápolási igazgató munkakörbe

Feladata: a fõigazgató közvetlen irányítása mellett az
ORFI által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és
összehangolása, a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rend. 9. §
(3) bekezdés a)–h) pontjaiban meghatározott feladatok el-
látása a jogszabályokban és az intézeti SZMSZ-ben szá-
mára biztosított jogköröknek megfelelõen.

Pályázati feltételek:
– egészségügyi fõiskola diplomás ápolói, vagy intézet-

vezetõi, vagy szakoktatói szakán szerzett oklevél,
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egész-

ségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pá-
lyázó vállalja az ápolási igazgatói munkakörrel történõ
megbízásakor a vagyonnyilatkozat-tételt.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– ápolási igazgatói vezetõi gyakorlat,
– idegen nyelv tárgyalási szintû ismerete,
– oktatási gyakorlat.

Csatolandó:
– diploma, képesítést igazoló dokumentumok hiteles

másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

munkaköri eü. alkalmasság igazolása,
– szakmai és személyi önéletrajz, vezetõi elképzelések,
– nyilatkozat a pályázati anyag megismeréséhez való

hozzájárulás a bizottság részére és a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségvállalásról.

Az ápolási igazgatói megbízás idõtartama: a pályázat el-
nyerése esetén 5 év határozott idõtartamra szóló vezetõi
megbízás jön létre.

Juttatások és egyéb információk:
Bérezés: a Kjt. alapján megegyezés szerint.
A pályázat beadásának határideje: az Egészségügyi

Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. június 28.) szá-
mított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a h. lejártát követõ
30. nap.

Az állás betölthetõ a pályázati elbírálást követõen 2007.
szeptember 1-jétõl.

Pályázat benyújtása: 2 példányban, postai úton vagy
személyesen az ORFI Humánpolitikai fõelõadójánál (Bu-
dapest II., Frankel Leó út 25–29.), Prof. dr. Poór Gyula fõ-
igazgató fõorvosnak címezve.

Békés Város Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

az Egyesített Egészségügyi Intézmény
és Rendelõintézet

igazgató fõorvosi álláshelyének betöltésére

Feladatkör:
– az intézmény szervezeti egységeinek irányítása (járó-

beteg-szakellátás, bölcsõdék, fürdõ, védõnõk) és munká-
juk összehangolása,

– orvosi, szakmai és gazdasági tevékenység tervezése,
ellenõrzése és az ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele,

– az Intézmény korszerû mûködési formáinak elõkészí-
tése,
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– munkáltatói jogok gyakorlása,
– egyéb, a hatályos jogszabályokból és a fenntartói

döntésekbõl eredõ feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján:

– orvostudományi egyetemi végzettség,
– egészségügyi-menedzseri képesítés,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetési elképzeléseket tartalmazó vezetési program,
– diploma másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása során az

abban részt vevõk a pályázó személyes adatait megismer-
hetik,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása során a
pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

Juttatás: bérezés a Kjt. alapján.
A megbízás 5 évre szól.

A pályázat beadási határideje: az Egészségügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. június 28.) számított
30 napon belül.

A pályázat elbírálása: a beadási határidõ lejártát köve-
tõen, a soron következõ rendes képviselõ-testületi ülésen
történik.

Az állás 2007. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokat Izsó Gáborhoz, Békés város polgármes-

tere címére (5630 Békés, Petõfi u. 2.) kell benyújtani.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

megbízásából pályázatot hirdet

– városi gyermek-háziorvosi szakfelügyelõi cím elnye-
rése az ÁNTSZ kalocsai, kiskõrösi kistérségi intézete ille-
tékességi területén;

– megyei sürgõsségi betegellátás, oxyológia, mentés
szakfelügyelõi cím elnyerése Csongrád megye területén.

Feladat: az egészségügyi miniszter által alapított Orszá-
gos Szakfelügyelõi Módszertani Központ szakértõjeként
szervezi és irányítja szakterülete szakfelügyeleti tevé-
kenységét a szakfelügyeletrõl szóló egészségügyi minisz-
teri rendeletben foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:
– általános orvosi szakképzettség és az adott szakterü-

letre vonatkozó szakorvosi képesítés, gyermek-háziorvosi
szakfelügyelõi pályázat esetén a csecsemõ- és gyermek-
gyógyászat területén szerzett szakképesítés, a sürgõsségi
betegellátás, oxyológia, mentés szakfelügyelõi pályázat
esetén az oxyológia területén szerzett szakképesítés,

– a gyógyító-megelõzõ ellátás területén szerzett, a
szakorvosi szakképesítés megszerzését követõen legalább
5 éves gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– egészségügyi menedzseri végzettség,
– jártasság a minõségfejlesztés területén,
– jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén,
– tudományos fokozat,
– idegen nyelv ismerete,
– a pályázott területet érintõ publikációk.

Jogszabályi összeférhetetlenség miatt nem fogadható el
a pályázata annak, aki:

– országos intézet igazgatója,
– egészségügyi intézmény fõigazgatója és orvos-igaz-

gatója,
– az egészségügy ágazati irányításában, ellenõrzésében

vagy finanszírozásában közremûködõ szerv vezetõje,
– egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kol-

légium elnöke.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok

vagy azok hitelesített másolatai,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó büntetlen elõéletû

és nem áll etikai-fegyelmi büntetés hatálya alatt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2007. június 28.) követõ 30. nap.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
regionális tiszti fõorvosához (5600 Békéscsaba, Gyulai
út 61.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30. nap.
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A Nemzetközi Petõ András Közalapítvány
Kuratóriuma

pályázatot hirdet
a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ

és Nevelõintézete
rektori megbízására

Pályázati feltételek:
– rendelkezzen egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egye-

temi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesz-
szori, illetve tudományos fõmunkatársi címmel,

– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gya-
korlat, menedzserszemlélet,

– tudományos fokozat,
– legalább két idegen nyelv ismerete,
– 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyít-

vánnyal igazolt büntetlen elõélet,
– a rektori megbízás ideje 5 évre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását,

munkaköri besorolását,
– eddigi vezetõi tevékenységének leírását,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettségeket, tudományos fokozatot, nyelvismere-

tet igazoló dokumentumok másolatát,
– az intézmény jövõjével és a konduktív neveléssel

kapcsolatos rövid és hosszú távú elképzelést,
– publikációs jegyzéket,
– pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázatba való

betekintést lehetõvé teszi az arra jogosultaknak.

A pályázatot a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány
Kuratóriumának titkárságára kell benyújtani (1125 Buda-
pest, Kútvölgyi út 6.). A dokumentációkat kérjük 3 pél-
dányban, zárt borítékban, papír formátumban, tartalom-
jegyzék kíséretében beadni. A pályázat kiírója hiánypót-
lásra egy alkalommal lehetõséget biztosít.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Rektori pályázat”.

Beadási határidõ: az Oktatási Közlönyben való megjele-
néstõl számított 30. napig.

Elbírálásra a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon
belül kerül sor.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvényte-
lenné nyilvánítására.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Ruzicska
Vilma titkárságvezetõ ad a 224-1513-as vagy a 06 (20)
555-5625-ös telefonszámon.

Az egészségügyi miniszter
pályázatot hirdet

az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
fõigazgatói feladatkörének közalkalmazotti

kinevezéssel és határozott idejû – 5 évre szóló –
megbízással történõ betöltésére

Feladat: az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet tevé-
kenységének tervezése, szervezése irányítása és ellenõr-
zése. Szervezeti összevonás okán a vezetõi feladatok bõ-
vülése várható.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
szabályai szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû végzettség,
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy

egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés [e képesítés alól a 13/2002.
(III. 28.) EüM rendelet 4. §-a alapján abban az esetben ad-
ható felmentés, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy
vállalja a képesítésnek – a megbízástól számított 5 éven
belül történõ – megszerzését],

– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelentõ feltétel:
– idegen nyelv ismerete,
– költségvetési gyakorlat.

A fõigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettséggel jár.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2007. június 28.) követõ 15. nap.

A pályázatot az egészségügyi miniszternek címezve az
Egészségügyi Minisztérium Miniszteri Kabinet/Humán-
politika (1051 Bp., Arany J. u. 6–8.) címre kell benyújtani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Kjt. egészségügyi ágazatban történõ végrehajtására ki-
adott 233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. 3–4. §-ában foglal-
taknak megfelelõen.
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A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határ-
idõ lejártát követõ 15. nap.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

(5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77.)
pályázatot hirdet

háziorvosi állás betöltésére
és egyben intézményvezetõi feladatok ellátására

A munkakör megnevezése: háziorvos
– közalkalmazotti vagy vállalkozási formában,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– hétközbeni készenléttel.

Intézményvezetõi megbízás idõtartama: 2007. szeptem-
ber 1-jétõl 2012. augusztus 31-ig.

Illetmény és magasabb vezetõi pótlék: a Kjt. szerint,
megegyezéssel.

Pályázati feltételek:
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a

18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben elõírt feltételek,
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– büntetlen elõélet,
– MOK-tagság,
– OONY-igazolvány másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– egészségügyi alkalmasság igazolása,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglaltakat az

elbírálásában részt vevõk és közremûködõk megismer-
hetik.

Egyéb információk:
– a pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi

Közlönyben való megjelenéstõl (2007. június 28.) számí-
tott 30. nap,

– szolgálati lakás biztosított,
– az állás 2007. szeptember 1-jétõl betölthetõ,
– a pályázat benyújtható: Kisdombegyház község kép-

viselõ-testülete, 5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77.,
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-

idõt követõ képviselõ-testületi ülésen,
– további információk: Tonka István Jánosné polgár-

mestertõl a 06 (68) 449-000, 06 (70) 456-6994-es telefon-
számokon kérhetõk.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat
a Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-ában, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, to-
vábbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat figye-
lembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Ko-
márom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatal (a továbbiakban: Komárom-Esztergom Megyei
MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom
meg:

1. A költségvetési szerv neve: Komárom-Esztergom Me-
gyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

2. A költségvetési szerv rövidített neve: Komárom- Esz-
tergom Megyei MgSzH

3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe:
2801 Tatabánya, Gyõri út 13.

4. A költségvetési szerv telephelyei:
2801 Tatabánya, Gyõri út 29. (Komárom-Esztergom

Megyei MgSzH 1. sz. telephelye)
2890 Tata, Új út 17. (Komárom-Esztergom Megyei

MgSzH 2. sz. telephelye)

5. A költségvetési szerv körzeti irodái: a Komárom- Esz-
tergom Megyei MgSzH feladatainak megfelelõ ellátása és
ügyfélszolgálat biztosítása érdekében körzeti irodákat kell
mûködtetni. A körzeti iroda nem rendelkezik önálló jogi
személyiséggel. A körzeti irodákat a Szervezeti és mûkö-
dési szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) kell felso-
rolni.

6. A költségvetési szerv kirendeltségei: egyes ismétlõdõ
helyszíni feladatok ellátására, a területi szerv vezetõje – az
MgSzH elnökének jóváhagyásával – szervezeti egységnek
nem minõsülõ kirendeltséget hozhat létre, illetve szüntet-
het meg. Az MgSzH elnöke külön jogszabályban elõírt
speciális szakmai feladatok országos szintû ellátása érde-
kében ügyfélkapcsolatot nem bonyolító, az MgSzH Köz-
pontjának alárendeltségében mûködõ kirendeltséget is lét-
rehozhat.
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7. A költségvetési szerv felügyelete: a Komárom-Eszter-
gom Megyei MgSzH felügyeletét a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központján (a továb-
biakban: MgSzH Központ) keresztül látja el.

8. Az alapítás idõpontja: a Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján 2007. január 1.

9. Az alapítói jogok gyakorlója: földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter

10. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH mûködése:
határozatlan idõtartamú

11. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH általános
jogutódja az alábbi szerveknek:

a) Komárom-Esztergom Megyei Földmûvelésügyi Hi-
vatal

b) Komárom-Esztergom Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

c) Komárom-Esztergom Megyei Növény- és Talajvé-
delmi Szolgálat

12. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH gazdálko-
dási jogköre: önálló jogi személyiségû, részben önállóan
gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tekintetben részjogkörû
költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási, költségvetési
feladatait az MgSzH Központja látja el.

13. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH illetékessé-
gi területe: a Komárom-Esztergom Megyei MgSzH illeté-
kességi területe – amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik – Komárom-Esztergom megye területére ter-
jed ki.

14. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH vezetõjének
kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõ-
tartama: A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH-t fõ-
igazgató vezeti, akit határozatlan idõtartamra a miniszter
nevez ki és ment fel. A fõigazgató képviseli a területi szer-
vet. A fõigazgató igazgatók útján irányítja a területi szer-
vet. Az igazgatót – az MgSzH Központ szakterületért fele-
lõs elnökhelyettesének javaslatára – az MgSzH elnöke ne-
vezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogo-
kat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az MgSzH
elnöke gyakorolja. Az igazgatók felett a munkáltatói jogo-
kat – a kinevezés és a felmentés kivételével – a fõigazgató
gyakorolja.

15. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH mûködési
rendje: A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH feladatait,
tagolódását és részletes szervezeti felépítését a miniszter ál-
tal normatív utasításban kiadott SzMSz határozza meg.

16. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH dolgozói-
nak jogállása: A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH
dolgozóinak munkajogi viszonyaira a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Mun-
ka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény ren-
delkezéseit kell alkalmazni. A Komárom-Esztergom Me-
gyei MgSzH dolgozói felett a munkáltatói jogokat a fõ-
igazgató gyakorolja.

17. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH alaptevé-
kenysége:

I. Ellátja a földmûvelésügyi ágazati szakigazgatási fel-
adatokat, különösen:

– a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre jutta-
tását a különbözõ szintû területekre vonatkozó (régió, me-
gye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, progra-
mok és tervek kidolgozása és egyeztetése során;

– a jogszabály-elõkészítés keretében a minisztérium ál-
tal egyeztetésre leadott tervezetek véleményezésével kap-
csolatos feladatokat az agrárigazgatás más területi szakin-
tézményeinek, valamint a területi szakmai érdek-képvise-
leti és társadalmi, civil szervezeteknek a bevonásával;

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével össze-
függõ feladatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen, és a minisztérium által meghatározott idõ-
pontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról;

– a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatá-
sok felhasználásának ellenõrzését;

– a Kormány által meghirdetett, a mezõgazdasági ter-
melõk éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési
programjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;

– az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos
állami támogatások mûködtetésével összefüggõ felada-
tokat;

– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, föld-
árveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat,
valamint közremûködik a földhasználati nyilvántartási
rendszer vezetésében;

– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatá-
si feladatokat;

– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással
kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;

– a hegyközségek törvényességi felügyeletét, a szõlõ-
ültetvény-kataszter vezetését;

– a halászati és vadászati igazgatási feladatokat;
– a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és terén a

jogszabályokon alapuló elsõ- és másodfokú hatósági fel-
adatokat;

– a talajvédelmi (melioráció, öntözés) feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföld-

védelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos felada-
tokat;

– a mezõgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos fel-
adatokat;

– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi léte-
sítmények kezelését felügyeletet;
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– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az
agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;

– az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;
a minisztériumot elsõdleges információkkal és statisztikai
adatokkal az agrárágazat területi szintû mûködésével kap-
csolatosan (regionális, megyei, települési és egyéni gaz-
dálkodói szint);

– a mezõgazdasági gazdálkodók nyilvántartását, a ter-
melõi adatbázis karbantartását;

– a mezõõri/hegyõri szolgálat mûködtetésével kapcso-
latos igazgatási feladatokat;

– a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a kü-
lönbözõ területi munkabizottságoknál jelentkezõ felada-
tokat.

II. Ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi, talaj-
védelmi, valamint agrár-környezetgazdálkodási hatósági
és egyéb állami szakfeladatokat, így különösen:

– mûködteti a növény-egészségügyi határkirendeltsé-
geket, illetve a területi szervekhez tartozó speciális és nem
speciális laboratóriumokat, ellenõrzi az export-, import- és
tranzitforgalomban a vizsgálatköteles árukat, valamint a
hazai szaporító- és ültetvényanyag-elõállítást és az egyéb
szemleköteles növények termõ-, tároló-, berakó-, feladó-
és forgalmazóhelyeit;

– nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az
arra kötelezett termelõket, és ellenõrzi a nyilvántartási fel-
tételek megtartását;

– ellenõrzi a növényvédelmi tevékenység, a kijuttatás
technikai, egészségügyi, biztonságtechnikai, szakképesí-
tési szabályainak betartását és a nyilvántartási kötelezett-
ség teljesítését;

– kiadja a növényvédõ szerekkel folytatható tevékeny-
ségekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási en-
gedélyeket;

– ellenõrzi az engedélyköteles termék minõségét, a tá-
rolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás sze-
mélyi és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerûségét, az
elõírt nyilvántartás vezetését;

– talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez,
szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványo-
kat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkoza-
tot tesz, talajvédelmi hatósági ellenõrzést végez, és szük-
séges esetben megteszi a megfelelõ intézkedéseket;

– termelési, betakarítási, raktározási, behozatali, kivi-
teli, forgalomba hozatali, kísérleti, felhasználási, alkalma-
zási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelezõ nö-
vényvédelmi technológia alkalmazását rendelheti el;

– hatósági engedélyezési, technológiai, módszerfej-
lesztési, biológiai és kémiai vizsgálatokat végez, közremû-
ködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában;

– ellátja a termõföld minõségi változásait követõ moni-
toring rendszer mûködtetésébõl adódó feladatokat;

– szervezi és mûködteti a megyei növényvédelmi elõ-
rejelzési rendszert. A termelõket tájékoztatja a járványel-
hárítás, védekezés aktuális feladatairól;

– részt vesz a mezõgazdasági termelõk növény-egész-
ségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek fej-
lesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és
a szaktanácsadásban.

III. Az állategészségügy, állatvédelem, élelmiszer-, friss
zöldség-gyümölcs, dohány-, állatgyógyászati készítmé-
nyek, valamint a takarmány-ellenõrzés jogszabályban
meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait
látja el. Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos irányí-
tási és szervezési feladatokat, így különösen:

– illetékességi területén szervezi az állatbetegségek
megelõzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy
nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyileg ve-
szélyes állatbetegségek felszámolására – a Kormány jóvá-
hagyásával – állami pénzeszközökkel támogatott mentesí-
tési programok végrehajtását;

– laboratóriumot mûködtethet a hatósági döntések
megalapozására;

– elrendeli a jogszabályokban elõírt állat-egészségügyi
akciókat (kötelezõ védõoltások, diagnosztikai vizsgálatok,
parazitózisok elleni védekezés stb.);

– kivizsgálja az oltási baleseteket, mérgezéseket, az ál-
latgyógyászati készítmények hatása elmaradásának okát
és intézkedik megelõzésükre, illetve megszüntetésükre;

– kapcsolatot tart a megye területén lévõ települési ön-
kormányzattal, a megyei közigazgatási hivatallal, az
ÁNTSZ területi intézeteivel, az illetékes környezetvédel-
mi hatósággal, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara te-
rületi szerveivel;

– hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti
szolgálatot szervez;

– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési te-
rületét és meghatározza feladatait;

– gondoskodik hatósági állatorvos útján az állat-egész-
ségügyi szolgáltatások végzésérõl;

– ellátja a jogszabályban meghatározott élelmiszer- és
takarmány-biztonsági, valamint minõségellenõrzési fel-
adatokat;

– ellenõrzi az élelmiszerek, valamint az élelmiszer-elõ-
állítás és -forgalmazás során velük érintkezõ személyek,
tárgyak, anyagok megfelelnek-e a fogyasztók egészségé-
nek, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának, védelmé-
nek. Az ellenõrzés kiterjed a belföldön elõállított és forga-
lomba kerülõ élelmiszerre, függetlenül attól, hogy azt hol
állították elõ. Az ellenõrzés kiterjed az élelmiszer-elõállí-
tás, az országba való behozatal és az élelmiszer-forgalma-
zás minden szakaszára;

– ellenõrzi a belföldön megtermelt, forgalomba hozott,
illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyü-
mölcsöt;

– járványügyi és higiéniai szempontból elõzetesen mi-
nõsíti az állattartási, állattenyésztési, szaporítási technoló-
giákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyésztõte-
lepeket;
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– területi szerv elsõfokú állat-egészségügyi hatósági
jogkörében:

a) elrendeli a járványveszély esetén a szükséges ható-
sági intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gaz-
dálkodó szervezet közcélú igénybevételét is;

b) elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhul-
lott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertõzött
anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza
annak módját, egyidejûleg értesíti a területileg illetékes te-
lepülési önkormányzat jegyzõjét, a környezetvédelmi ha-
tóságot, a vízügyi hatóságot, valamint az ÁNTSZ területi
intézetét;

c) meghatározza az idegen állományból származó álla-
tok állat-egészségügyi megfigyelési célú elkülönítésének
módját és idejét;

d) elbírálja a külföldrõl érkezõ állatok fogadására kivá-
lasztott, illetõleg elkülönítõ alkalmasságát;

e) állat-egészségügyi szempontból ellenõrzi a piac, az
állatvásár, állatfelvásárlás, állatkereskedés, állatkiállítás,
állatbemutató, állatverseny, állatpanzió, állatmenhely, ál-
latkert, vadaspark mûködését;

f) engedélyezi az állatklinika, állatkórház, állatorvosi
rendelõ, állatorvosi laboratórium létesítését és ellenõrzi
azok mûködését;

g) illetékességi területén ellenõrzi a hatósági állatorvo-
sok, a települési önkormányzatok jegyzõje állat-egészség-
ügyi hatósági tevékenységét;

h) hatósági ellenõrzést gyakorol az illetékességi terüle-
tén mûködõ magánállatorvosok tevékenysége felett, jog-
szabálysértés esetén saját hatáskörében eljár, vagy etikai
eljárást kezdeményez a Magyar Állatorvosi Kamaránál,
indokolt esetben a tevékenységet felfüggesztheti;

i) engedélyezi élelmiszer-elõállító üzem, valamint az
exportállat-rakodók létesítését, szállítóeszköz használatát;

j) a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen folyamatosan
ellenõrzi az élelmiszer-elõállító hely exporttermelésre
való alkalmasságát;

k) járványügyi szempontból korlátozza, illetve megtiltja
az állati eredetû élelmiszer – nyersanyag vagy kész élelmi-
szer – felhasználását, forgalomba hozatalát, meghatározza
a további eljárást, és szükség esetén értesíti az illetékes ha-
tóságokat;

l) az állati hulladék ártalmatlanná tétele keretében enge-
délyezi az állati fehérje feldolgozó tevékenység folytatá-
sát. A több megye területén folytatott tevékenység engedé-
lyezésérõl, a vállalkozó vagy gazdálkodó székhelye (te-
lephelye) szerint illetékes területi szerv – a tevékenységgel
érintett területi szervek szakhatósági véleménye alapján –
dönt;

m) engedélyezi és ellenõrzi az élelmiszert elõállító üze-
mekbõl származó, takarmányként felhasználható mellék-
termékek felhasználását, tovább feldolgozását vagy keze-
lését;

n) ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények elõállítá-
sának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit;

o) elõzetes helyszíni ellenõrzést végez az állatgyógyá-
szati készítmények forgalmazására jogosító engedély ki-
adása elõtt;

p) ellenõrzi a takarmányokba keverhetõ állatgyógyá-
szati készítmények felhasználását és forgalmazását;

q) állat-egészségügyi szempontból ellenõrzi a takar-
mány-elõkeveréket és takarmánykeverékeket gyártó üze-
meket, valamint azok forgalmazását;

r) intézkedik az elõírt engedéllyel, illetõleg bizonyít-
vánnyal érkezõ, de az azonossági vagy egyéb vizsgálatok
során állat-egészségügyi kifogás alá esõ, az állategészség-
ügyrõl szóló törvény hatálya alá tartozó áruk állat-egész-
ségügyi hatósági felügyelet alá vételérõl;

s) ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények elõállítá-
sát, a végterméket, a forgalmazást és a felhasználást;

t) járványügyi okok miatt elkülönített vágást rendel-
het el;

u) elrendeli az állat-egészségügyi szempontból külön
eljárást igénylõ állati hulladék, anyag, eszköz ártalmatlan-
ná tételét, meghatározza annak módját és errõl tájékoztatja
a környezetvédelmi hatóságot;

v) engedélyezi a kísérleti állatok tenyésztését és forga-
lomba hozatalát, valamint az állatkísérletek végzését, a jo-
gosultságról nyilvántartást vezet;

w) kiszabja az állat-egészségügyi és az állatvédelmi bír-
ságot;

x) megtilthatja az élelmiszer-elõállító üzem, vendéglátó
és közétkeztetõ hely, élelmiszer-forgalmazó egység, gép,
felszerelés, berendezés mûködtetését, nyersanyag, techno-
lógiai segédanyag, csomagolóanyag, mosó- és fertõtlení-
tõszer felhasználását és további feltételekhez kötheti az új-
bóli mûködést, használatba vételt, használatban tartást;

y) élelmiszert és takarmányt közfogyasztásra alkalmat-
lannak, csökkent minõségûnek nyilváníthat. Felhasználá-
sát, fogalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti,
megtilthatja, a környezetvédelmi elõírások betartásával
történõ megsemmisítését elrendelheti;

z) javaslatot tehet mûködési engedély visszavonására,
illetve azt visszavonhatja;

zs) az élelmiszer- és takarmány-ellenõrzõ hatóság a sza-
bálysértésekre vonatkozó jogszabályok alapján szabály-
sértési, illetve helyszíni bírságot, továbbá minõségvédelmi
bírságot szabhat ki, értékcsökkenést állapíthat meg.

– szakhatósági hozzájárulást ad vagy megtagadja a
hozzájárulást:

a) a járványügyi felügyelet alá tartozó helyek (pl. állati
eredetû nyerstermék- és hulladékgyûjtõ, -tároló, -feldol-
gozó, -forgalmazó hely, baromfikeltetõ, legelõ, úsztató)
kialakításához;

b) az állatvásár, állatrakodó, állatfelvásárló hely, állat-
kiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatmenhely, állat-
panzió, állatkert, állatkereskedés, vadaspark, hullaégetõ
létesítéséhez;

c) az állattartó és -forgalmazó hely, az élelmiszert elõál-
lító és az állati eredetû élelmiszert forgalmazó hely, a ta-
karmányelõállító, -forgalmazó, és -tároló hely, a mestersé-
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ges termékenyítõ-, embrióátültetõ-, baromfi- és halkeltetõ
állomás, a méhanyanevelõ telep létesítéséhez, átalakítá-
sához;

d) az állatkereskedelmi és -forgalmazási tevékenység
foglalkozásszerû végzéséhez.

IV. Ellátja a szervezetében mûködõ falugazdász háló-
zattal:

– a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi ká-
rok felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó nyil-
vántartások vezetésével összefüggõ feladatokat, családi
gazdálkodók nyilvántartását;

– folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a
kormányzati döntésekrõl, a nemzeti támogatási lehetõsé-
gekrõl, kiállítja és érvényesíti az õstermelõi igazolványt,
valamint ellátja az õstermelõk nyilvántartását;

– igazolja az egyes mezõgazdasági tevékenységekhez
kapcsolódó támogatások igényjogosultságát; folyamato-
san gyûjti és elemzi a területi tapasztalatokat; figyelemmel
kíséri a mezõgazdasági termelõk által igénybe vett nem-
zeti agrártámogatások jogszerû felhasználását;

– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és kör-
nyezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-
ban; a földhivatalok által szervezett határszemléken; köz-
remûködik a minisztérium által elrendelt statisztikai adat-
gyûjtésben, az agrárpiac szabályozásával összefüggõ fel-
adatok végrehajtásában;

– tájékozódik a települési önkormányzat illetékes szer-
veivel együttmûködve az önkormányzat területén lévõ
mezõgazdasági utak állapotáról, a termõföld külön jogsza-
bály szerinti termõföld-hasznosítási, illetve termõképes-
ség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól.

V. Ellátja az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.
évi LIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi
LIII. törvény, valamint külön jogszabályokban meghatáro-
zott erdészeti igazgatással összefüggõ szervezési és ható-
sági feladatokat, különösen:

– az erdõgazdálkodás területén az elsõfokú hatósági
feladatokat;

– szakhatóságként eljár, szakhatósági hozzájárulást ad.

VI. Ellátja illetékességi területén az operatív szakmai,
szántóföldi ellenõrzési és minõsítési, továbbá vetõmag-
vizsgálati és minõsítési, fémzárolási és hatósági ellenõr-
zési feladatokat.

A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH ellátja továbbá
a külön jogszabályokban meghatározott egyéb felada-
tokat.

18. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH tevékenysé-
gi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztá-
lyozási rendszere (TEÁOR) szerint:

75.11. Általános közigazgatás (fõ tevékenység)
85.20. Állat-egészségügyi ellátás
75.14. Közigazgatást kisegítõ szolgáltatás

74.30. Mûszaki vizsgálat, elemzés
01.41. Növénytermelési szolgáltatás
01.42. Állattenyésztési szolgáltatás
72.40. Adatbázis-tevékenység
73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés
72.30. Adatfeldolgozás
72.60. Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás
80.42. Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.11. Film-, videogyártás
92.51. Könyvtári, levéltári tevékenység
92.52. Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

A Hivatal szakágazati besorolása: 751114

A Hivatal alapvetõ szakfeladata: 751735

19. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH vállalkozási
tevékenysége: a Komárom-Esztergom Megyei MgSzH
vállalkozási tevékenységet folytathat, ennek minõsül jelen
alapító okiratban rögzített tevékenységi körhöz tartozó
olyan tevékenység, amelyet a Hivatal szakmai jellegébõl
adódóan bevétel, és ennek révén eredmény elérése, illetõ-
leg haszonszerzés céljából üzletszerûen, piaci alapon
végez.

A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek
együttes összege két egymást követõ évben nem haladhat-
ja meg a ténylegesen teljesített – költségvetési támogatást
is magában foglaló – összbevétel egyharmadát. A vállal-
kozás mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztet-
heti.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási
tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülöní-
tetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

20. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH tevékeny-
ségének ellenõrzése: a Komárom-Esztergom Megyei
MgSzH mûködésének ellenõrzését a minisztérium végzi.
Ez az ellenõrzés nem érinti más, erre jogosult szervek el-
lenõrzési, illetve az MgSzH Központ belsõ ellenõrzési
jogát.

21. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH laboratóri-
umai:

a) speciális laboratórium:
–
b) nem speciális laboratórium:
Károsító-diagnosztikai (növényvédelmi) laboratórium

22. A vagyonkezelés módja: A Komárom-Esztergom
Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szüksé-
ges, a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan
vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Kincstári Va-
gyoni Igazgatóság, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és
a Komárom-Esztergom Megyei MgSzH közötti vagyon-
kezelõi szerzõdés rögzíti.
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23. Ez az alapító okirat 2007. január 1. napján lép ha-
tályba.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht) 89. §-ának (1) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve az
Áht 87. §-ának (1) bekezdésében és 88. §-ának (3) be-
kezdésében, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatalról szóló 308/2006.(XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakat – a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

alapító okiratát módosítom és egységes szerkezetbe
foglalt szövegét 2007. január 1-jei hatállyal – a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint állapítom
meg.

I. Általános rendelkezések

1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiak-
ban: Hivatal) központi hivatalként mûködõ, központi ál-
lamigazgatási szerv

2. Az intézmény hivatalos neve: Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal

– angolul: National Office of Cultural Heritage
– németül: Staatsamt für Kulturerbe
– franciául: Office National du Patrimoine Culturel
3. Az intézmény rövidített neve: KÖH
4. Székhelye: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.
5. Körbélyegzõje: Kulturális Örökségvédelmi Hiva-

tal (a körirat közepén a Magyar Köztársaság címere)
6. Alapítója: a Magyar Köztársaság Kormánya
7. Létrehozásának idõpontja: 2001. október 18.
8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisz-

térium
9. Jogállása: országos illetékességû központi hivatal
10. Gazdálkodási jogköre: az elõirányzatok felett teljes

jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költ-
ségvetési szerv

II. A Hivatal alaptevékenysége

1. A Hivatal alaptevékenységeként ellátja:
a) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi

LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 93. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a Kötv.-ben meghatározott kulturális
örökségvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

b) a mûemlékek, és a mûemlék ingatlant érintõ építés-
ügyi hatósági, valamint jogszabályban meghatározott
szakhatósági feladatokat,

c) a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 19. §-ában
meghatározott tevékenységeket,

d) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 12. § (2) bekez-
désében meghatározott lapnyilvántartási feladatokat.

2. A Hivatal az 1. pontban meghatározott tevékenysé-
ge körében alapfeladataként gondoskodik:

a) a kulturális örökség védelmét szolgáló hatósági fel-
adatok tudományos alapon történõ elõkészítésérõl és azok
ellátásáról;

b) a kulturális örökség számbavételérõl és nyilvántartá-
sáról,

c) az idõszaki lapok nyilvántartásba vételérõl,
d) EU más tagállamába jogellenesen kivitt kulturális ja-

vak visszaszolgáltatására vonatkozó feladatok ellátásáról,
e) a kulturális örökség állapotának, védelmi helyzeté-

nek, a kulturális örökség javaival való gazdálkodás folya-
matának elemzésérõl és értékelésérõl, továbbá javaslatot
dolgoz ki a szükséges intézkedésekre;

f) a Filmiroda mûködtetésérõl, amelynek keretében:
– a filmalkotásokat a kiskorúak védelme érdekében

besorolja;
– a mûvészeti értékû, vagy kulturális jelentõségük miatt

támogatásra érdemes filmalkotásokat, valamint az ilyen
filmalkotásokat terjesztõ mozikat besorolja;

– a támogatást igénylõ mozgóképszakmai szervezetek-
rõl, természetes személyekrõl és filmalkotásokról, vala-
mint a terjesztésre kerülõ filmalkotásokról közhitelû nyil-
vántartást vezet;

– a filmalkotásokat – amelyek elõállításához támogatást
igényelnek – a magyar filmalkotás, a magyar részvételû
koprodukciós filmalkotás és a magyar részvételû filmalko-
tás kategóriák szerint besorolja;

– igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jo-
gosultságot;

– mozgóképszakmai statisztikai és adatszolgáltatási te-
vékenységet végez;

– ellátja a mozgóképrõl szóló törvényben vagy annak
felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
egyéb mozgóképszakmai feladatokat.

3. A Hivatal alapfeladataihoz kapcsolódó egyéb fel-
adatai körében:

a) részt vesz a szakemberképzés szakirányú feladatai-
nak ellátásában;

b) részt vesz az ismeretterjesztõ és közmûvelõdési fel-
adatok megoldásában;
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c) kapcsolatot tart a kulturális örökségvédelem szer-
vezeteivel és mozgalmaival, segíti azok tevékenységét;

d) kapcsolatot tart külföldi és nemzetközi szakmai
szervezetekkel, külföldi társhatóságokkal és társintézmé-
nyekkel;

e) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a miniszter ál-
landó vagy eseti jelleggel hatáskörébe utal.

4. A Hivatal közremûködik az alapfeladatainak ellátásá-
val kapcsolatos

a) országos célok, programok, feladatok és követel-
ményrendszer meghatározására irányuló javaslatok kiala-
kításában;

b) jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében;
c) elkülönített központi források elosztásában, támo-

gatások odaítélésében, illetõleg felhasználásuk ellenõrzé-
sében;

d) egyes feladatok végrehajtásában közremûködõ szer-
vek tevékenységének összehangolásában;

e) ügyekben más országos hatáskörû szervekkel,
hatóságokkal, önkormányzatokkal való kapcsolattartás-
ban;

f) nemzetközi szerzõdések elõkészítésében és végrehaj-
tásában.

5. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Hivatal út-
ján látja el a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága
titkársági feladatait, a Mozgókép Koordinációs Tanács
mûködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
továbbá gondoskodik az ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-
zottsága titkársági feladatainak ellátásáról.

6. A Hivatal alaptevékenysége a TEÁOR (szakfeladat)
szerinti megjelöléssel:

75.11. Általános közigazgatás
75.12. Társadalmi szolgáltatások igazgatása

7. Alapvetõ szakfeladat: 751 735 Hatósági (fõ)felügye-
leti, szakmai irányítási tevékenység.

8. Szakágazati besorolás: 925 200 Múzeumi tevékeny-
ség, kulturális örökség védelme.

III. A Hivatal vállalkozási tevékenysége

1. A Hivatal vállalkozási tevékenységet folytathat.
A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti a Hiva-
tal alaptevékenységének ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozási te-
vékenységbõl származó bevételek együttes összege nem
haladhatja meg a költségvetés tervezett összkiadásaihoz
viszonyítva a 20 százalékos mértéket.

3. A Hivatal vállalkozási tevékenysége a TEÁOR sze-
rinti megjelöléssel:

22.14 Hangfelvétel-kiadás

22.15 Egyéb kiadás
22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
80.42 Felnõtt- és egyéb oktatás
74.14 Filmszakmai tanácsadás

4. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból
származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek ki-
adásait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell meg-
tervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl
származó eredmény a Hivatal által felhasználható részébõl
vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 69. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint használható fel.

IV. A Hivatal mûködése

1. A Hivatal élén az elnök áll, akit az oktatási és kulturá-
lis miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozatlan idõ-
re bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén
nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a mun-
káltatói jogokat.

2. Az elnök munkáját helyettesek és a gazdasági vezetõ
segíti. A gazdasági vezetõt az Ámr. 18. § (1) bekezdése
alapján az elnök javaslatára a miniszter határozatlan idõre
bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség ese-
tén nevezi ki és menti fel). Felette az egyéb munkáltatói jogo-
kat az elnök gyakorolja.

3. Az alkalmazottak jogviszonya: a Hivatal alkalmazot-
tai a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk, illetve a Mun-
ka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény hatá-
lya alá tartozó munkavállalók, akik felett a munkáltatói
jogokat – a jogszabályok és jelen alapító okirat rendelke-
zéseinek figyelembevételével – az elnök gyakorolja. Ezen
jogkörét írásban átruházhatja a Hivatal más, vezetõ megbí-
zású köztisztviselõjére vagy munkavállalójára.

4. A Hivatal szervezeti felépítését és mûködésének
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat
(a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az elnök köte-
les az SZMSZ-t és mellékleteit, továbbá annak módosítá-
sait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon be-
lül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felter-
jeszteni. A miniszter az SZMSZ-t normatív utasításban
adja ki.

5. A Hivatal alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális
Minisztérium belsõ szabályzata szerint jóváhagyott mun-
katerv alapján végzi.
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V. A Hivatal gazdálkodása

1. A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok fe-
letti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkör-
rel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium feje-
zetén belül elkülönítetten szerepel.

2. A Hivatalon belül a Filmiroda részjogkörû költségve-
tési egységként mûködik.

3. A Hivatal feladatainak ellátásához rendelkezésre álló
vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban –
a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapo-
dásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi jo-
gokat.

VI. Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat 2007. január 1-jén lép hatályba,
hatálybalépésével egyidejûleg a Hivatal 2004. május
10-én kelt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2006. december 28.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatósága

alapító okirata

Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról
szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
89. §-ának (1) és 90. §-ának (2) bekezdésében, valamint az
oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 167/2006. (VII. 28.) Kormányrendelet 2. § (2) be-
kezdésének c) pontja alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az

Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága

elnevezését és alapító okiratát módosítja, és az egységes
szerkezetû alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja
meg.

I. Általános rendelkezések

1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelõ Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatás-

kezelõ) teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv.

2. A költségvetési szerv hivatalos neve: Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága.

3. Az intézmény rövid elnevezése: OKM Támogatáske-
zelõ.

4. Hivatalos neve angol nyelven: Supportmanagement
Directorate of Ministry of Education and Culture.

5. Székhelye: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
6. Telephelye: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
7. Alapítója: oktatási miniszter.
8. Alapítás kelte: 2001. május 18.
9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisz-

térium.

II. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenysége

1.
a) Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban:

miniszter) által megjelölt költségvetési fejezeti kezelésû
elõirányzatok, programok és egyéb nemzetközi és közös-
ségi pénzforrások pályázati és más úton történõ felhaszná-
lásának elõkészítésével, lebonyolításával és ellenõrzésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátása, különösen közoktatási
és integrációs, informatikai, felsõoktatási pályázatok lebo-
nyolításával kapcsolatos tevékenységekkel összefüggés-
ben.

E tevékenysége körében közremûködik a miniszter által
megjelölt hazai pénzforrások, valamint Strukturális Ala-
pok, így különösen az Európai Szociális Alap, és az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a kapcsolódó ha-
zai támogatások, továbbá külön rendelkezés szerint a
PHARE programmal összefüggõ pénzeszközök felhaszná-
lásában, illetve a hazai, mind pedig a közösségi pénzforrá-
sokból megvalósuló programokkal összefüggõ monitoring
és értékelési feladatok elvégzésében, továbbá közremûkö-
dik a 2007-2013-ig terjedõ programozási idõszak tervezési
feladatainak ellátásában, valamint külön utasítás szerint
ellátja az egyes feladatok koordinációját.

b) A miniszter feladatkörébe tartozó mindazon tevékeny-
ségekben történõ közremûködés, amelyek megvalósítása
nem igényli hatósági jogkör gyakorlását, és amelyek jelle-
güknél fogva összefüggenek az a) pontban meghatározott
feladatokkal.

2. Alapvetõ szakfeladat: 751724 Igazgatási célú intéz-
mények ellátó, kisegítõ szolgáltatásai.

3. Szakágazati besorolás: 751417 A szakmai tevékeny-
séget irányító és kisegítõ igazgatási célú szolgáltatás.

4. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenysége a
TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.15 Egyéb kiadás
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
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22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ

tevékenység
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, online-kiadás
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.15 Vagyonkezelés
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás.

III. Az OKM Támogatáskezelõ
vállalkozási tevékenysége

1. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysé-
get folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak haszno-
sítása érdekében, amely nem veszélyeztetheti az alaptevé-
kenységét és ebbõl fakadó kötelezettségei teljesítését.
A vállalkozási tevékenységébõl származó bevétel együttes
összege évenként nem haladhatja meg a költségvetés ter-
vezet összkiadása egyharmadát.

2. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysé-
ge keretében

a) számítástechnikai eszközökre és konfigurációjára,
valamint az ahhoz kapcsolódó szoftveralkalmazásra vo-
natkozó tanácsadó; szoftvertervezési és programozási fel-
adatokkal kapcsolatos,

b) üzleti ügynöki, közvetítõi, vásárok, kiállítások és
kongresszusok szervezési feladataival kapcsolatos,

c) oktatói, titkári fordítói
tevékenységet végezhet.

3. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékeny-
sége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

72.10 Hardver-szaktanácsadás
72.21 Szoftverkiadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.11 Jogi tevékenység
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalko-
zási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektõl el-
különítetten kell megtervezni és elszámolni.

IV. Az OKM Támogatáskezelõ mûködése

1. Az OKM Támogatáskezelõ élén a fõigazgató áll, akit
pályázat útján – határozott idõre – a miniszter bíz meg ma-

gasabb vezetõi beosztás ellátásával, illetõleg vonja vissza
a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), vala-
mint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató munkáját szakmai igazgatók és a gazda-
sági vezetõ segítik. Az OKM Támogatáskezelõ gazdasági
szervezetének vezetõje a gazdasági fõigazgató-helyettes,
akit az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a fõ-
igazgató javaslatára a miniszter határozatlan idõre bíz
meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén
nevezi ki és menti fel). Felette az egyéb munkáltatói jogo-
kat a fõigazgató gyakorolja.

3. Az OKM Támogatáskezelõ fõigazgatója és alkalma-
zottai munkajogi szempontból a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazot-
tak jogállását érintõ kérdésekrõl szóló 30/2000. (X. 11.)
OM rendelet hatálya alá tartoznak.

4. Az OKM Támogatáskezelõnél foglalkoztatottak fe-
lett a munkáltatói jogokat – a jogszabályok és a jelen Ala-
pító Okirat rendelkezéseinek a figyelembevételével – a fõ-
igazgató gyakorolja. Egyes munkáltatói jogok – a kineve-
zés, felmentés és vezetõi megbízás, visszavonás kivételé-
vel – a szervezeti és mûködési szabályzatban (a továbbiak-
ban: SzMSz) foglaltak szerint, más vezetõ beosztású köz-
alkalmazottakra átruházhatók.

5. Az OKM Támogatáskezelõ szervezeti felépítését és
mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosz-
tást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jog-
szabályok által elõírt rendelkezéseket az SzMSz határozza
meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, to-
vábbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépé-
sét követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jó-
váhagyás céljából felterjeszteni.

6. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenységét az
Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
OKM) belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv
alapján végzi.

V. Az OKM Támogatáskezelõ gazdálkodása

1. Az OKM Támogatáskezelõ önállóan gazdálkodó, az
elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az OKM fejezetén belül elkülönítetten sze-
repel.

2. Az OKM Támogatáskezelõ feladatainak ellátásához
rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában áll,
amellyel kapcsolatban – Kincstári Vagyoni Igazgatóság-
gal kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja
a vagyonkezelõi jogokat.
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VI. Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat a 2007. január 1-jén lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 2004. november 11-én kelt,
26723-5/2004. ügyiratszámú alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2006. december 28.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
MEGSZÜNTETÕ OKIRATA

A Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
megszüntetõ okirata

Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

(a továbbiakban: BBMKI) elnevezésû, teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szervet – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007.
március 1-jei hatállyal megszünteti. A megszüntetés in-
doka: a megszüntetett szerv által ellátandó feladat más mó-
don vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ
[Áht. 90. § (1) bekezdés c) pont].

I. Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézet

2. Székhelye: 1016 Budapest, Somlói út 51.

3. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisz-
térium

4. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisz-
térium

II. A BBMKI alapfeladatainak (alaptevékenységeinek)
jövõbeni ellátása

A BBMKI megszûnésének napjától valamennyi alap-
feladata a Balassi Intézethez kerül át.

III. Jogutódlás

A BBMKI általános jogutódja a Balassi Intézet, amely
teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv. A BBMKI által kötött szerzõdésekben
a megszûnés napjától a BBMKI helyébe valamennyi jog és
kötelezettség tekintetében a Balassi Intézet lép.

IV. A BBMKI vagyona

A BBMKI alaptevékenységének ellátásához szükséges,
vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a
megszûnés napjától a Balassi Intézetre száll át.

V. A BBMKI által foglalkoztatott munkatársak

A BBMKI-nál foglalkoztatott közalkalmazottaknak a
Balassi Intézetben történõ továbbfoglalkoztatására a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Záró rendelkezések

Jelen megszüntetõ okirat 2007. március 1-jén lép ha-
tályba.

Budapest, 2007. január 29.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

Az IRM Központi Kórház és Intézményei (1071 Budapest, Városligeti fasor 9–13., telefon: 462-5600) a továbbiak-
ban: kiíró, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormány-
rendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Budapest VI. ker.,
Szív u. 7. szám alatt található, 29577. helyrajzi számon nyilvántartott, 466 m2 területû, kivett udvar, irodaház és orvosi
rendelõ megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10023002-01451667 számú szám-
lájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Szív u.” jelige fel-
tüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
A pályázati felhívásban szereplõ ingatlant az Andrássy út vagy a Király utca (Lövölde tér) felõl lehet megközelíteni

személygépkocsival vagy tömegközlekedéssel.
Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelõje az IRM Központi Kórház és Intézményei. A terület könnyen megköze-

líthetõ, infrastrukturális ellátottsága jó.
Az utcafrontra pince + földszint + 1 emeletes épület épült 1910 körül, majd a hátsó és a kétoldali telekhatár mentén

földszintes épület épült, eredetileg fogtechnikai mûhely számára.
A függõleges teherhordó szerkezet téglából készült mindkét épületrésznél. A vízszintes teherhordó szerkezet a régi

épületrésznél poroszsüveg boltozat, a zárófödém borított fagerendás födémmel, magastetõvel. Az udvari épület vízszin-
tes teherhordó szerkezete vasbeton födém, lapostetõvel.

Az ingatlan összközmûves.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók ren-

delkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 40 000 Ft + 8000 Ft áfa, összesen 48 000 Ft, azaz negyvennyolcezer forint árnak pénztár-

ban történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében a kiíró 1071 Budapest, Városligeti fasor 9–13.
Gazdasági Igazgatósági épület I. emeleti titkárságán személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalma-
zott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mér-
tékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.
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Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti

napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Szív u. 7. sz.” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz (Budapest VII. ker., Városligeti
fasor 9–13., Gazdasági Igazgatóság épülete, I. emeleti titkárság) megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt
megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. augusztus 13. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan ke-
zelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köztar-
tozása (adó-, vám- és társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs, és a pályázó erre vonatkozó nyilatko-
zatát (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10023002-01451667 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámo-
lását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adós-
ságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
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lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (15. számú formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a Gazdasági Igazgatóság épületének I. emeletén lévõ titkárságon kell a fent megje-

lölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat aján-

lotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.
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A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451667 számláján történõ megjelenését követõen haladékta-
lanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cég-

szerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra, a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
1., 2., 4., 5., 7., 10. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezde-
ményezésére van lehetõség.*

Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség is-
mételt hiánypótlásra.*

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapján „árverés, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvasható és letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon az IRM Központi Kórház és Intézményei,
Logisztikai osztályán Németh Jenõ osztályvezetõtõl [telefon: 462-5651, mobil: 06 (20) 479-4718, fax: 462-5644].
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Az IRM Központi Kórház és Intézményei (1071 Budapest, Városligeti fasor 9–13., telefon 462-5651) a továbbiak-
ban: kiíró, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az IRM Központi Kórház és Intézményei vagyonkezelésében lévõ

Hévíz, 1414. hrsz.-ú, természetben 8380 Hévíz, Park u. 3. szám alatti, kivett üdülõépület és udvar megnevezésû,
5822 m2 területû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 23 000 000 Ft, azaz huszonhárommillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451667-00000000 számú

számlájára kell átutalni, az alábbiakban leírt jelige feltüntetésével: „Hévíz, Park utca” .
Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az ingatlan általános ismertetése
A pályázati felhívásban szereplõ ingatlant Hévíz, Kossuth Lajos utcáról lehet megközelíteni, a városközponttól

300–400 m-re található. A telek szabályos téglalap alakú, felszíne közel sík, körbe kerített, szilárd burkolatú közvilágí-
tott úton elérhetõ.

Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelõje a Központi Kórház és Intézményei. A terület összközmûves, könnyen
megközelíthetõ, infrastrukturális ellátottsága jó.

Az ingatlan bemutatása a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti napra
esik, akkor az azt követõ elsõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve
– amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) leg-
feljebb 20% eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése és a 45. § (2) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem
lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanácsának javaslata alapján – nyilvános ártárgyalást tarthat.
Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására.

A kiíró az ingatlanokról bõvebb információt (mûszaki adatok, tulajdonilap-másolat, adásvételiszerzõdés-tervezet, pá-
lyázó által kitöltendõ formanyomtatványok) tartalmazó magyar nyelvû pályázati dokumentációt bocsát a pályázók ren-
delkezésére, térítés ellenében. A kiíró a vásárlásról a pályázó nevére igazolást állít ki. Az igazolást a pályázatba kell csa-
tolni, megléte a pályázat befogadásának feltétele. A meghatalmazott köteles közirattal vagy teljes bizonyító erejû ma-
gánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályá-
zati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára: 50 000 Ft + 10 000 Ft áfa, azaz hatvanezer forint, mely HUF-ban,
a helyszínen, egy összegben, készpénzben fizethetõ be. A pályázati dokumentáció átvételének helye: IRM Központi
Kórház és Intézményei Gazdasági Igazgatóság titkárságán (1071 Budapest, Városligeti fasor 9–13.).

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az ingatlan megjelölésével: „Hévíz,

Park utca” jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) magyar nyelven, személyesen, illet-
ve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz
megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha az azonos pályázó által benyúj-
tott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. augusztus 13. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a kiíró felhívására, illetõleg nyilvános ártárgyalás során módosítha-
tók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig kö-
teles titokban tartani árajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint köteles a pályázók szá-
mát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.
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A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben,
közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott kitöltött

és cégszerûen aláírt formanyomtatványokat, melyek az alább részletezettek feltétel nélküli elfogadását tartalmazzák.
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatko-
zik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó neve (cég neve, a pályázat tárgyának megjelölését) HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését

telek, felépítmény, áfa bontásban (1. számú formanyomtatvány),
– az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (magánszemély esetében: név, lakcím, levelezési cím, szül. év, hó, nap,

hely, anyja neve, személyi igazolvány száma, személyazonosító száma, cég neve, cégjegyzék száma, székhelye, telefon-
száma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási cím-
példány eredeti példánya, „bejegyzés alatt” esetén az azt igazoló hiteles igazolás, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, KSH azonosító száma, statisztikai számjel) (2. számú formanyomtatvány),

– a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyen-
líteni (3. számú formanyomtatvány),

– igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben 30 napnál nem régebbi köztartozása
nincs (területileg illetékes önkormányzat, illetékhivatal, adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezett-
sége) (4. számú formanyomtatvány),

– az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy
a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napjáig a kiíró Magyar Állam-
kincstárnál vezetett 10032000-06060071-00000000 számú számlájára beérkezzék), a pályázati dokumentáció átvéte-
lérõl, a titoktartásról és a dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát (5. számú formanyom-
tatvány),

– a pályázó gazdasági társaság társasági szerzõdésében, alapító okiratában meghatározott döntéshozó szervének arról
szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselek-
mény (6. számú formanyomtatvány),

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva teszi meg
ajánlatát (7. számú formanyomtatvány),

– a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (8. számú formanyomtatvány),

– a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlíté-
séig fenntartja (9. számú formanyomtatvány),

– a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (10. számú formanyomtatvány),

– a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (11. számú formanyomtatvány),

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelölhet
ki mást maga helyett (12. számú formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításba kerül.
Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás

eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A visszafizetés idõpontjaként az átutalás kezdeményezésnek dátuma tekint-
hetõ. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek
függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidõ meghosszabbításáról szóló

2007/28. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1431



értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszab-
bítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy ér-
dekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen, a pályázati ajánlatok bontásától, vagy a nyilvános ártárgyalás lezá-
rásától (az ajánlatmódosítás kézhezvételétõl) számított 30 naptári napon belül, vagy az elbírálási határidõ esetleges
meghosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás ered-
ményérõl.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékesítési szempontok fontossági sorrendben, melyrõl a
KVI Hasznosítási Tanácsa dönt:

– a megajánlott vételár összege,
– vállalt fizetési mód és határidõ,
– a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az értékelési szempontok

alapján összességében a legjobb ajánlatot tette.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék erejéig fizetési ga-
ranciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingat-
lan megvásárlása céljából kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes
vételárhátralékra, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt
ingatlan megvásárlása céljából kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vé-
telárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátrálékra, az ajánlatban vállalt határidõ figye-
lembevételével.

A kiíró a fentiekben említett vételhátrálék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
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ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenését követõen
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti,

– szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-
sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételek között meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a

pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolat-
ban nincs lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, ame-
lyekkel kapcsolatban lehetõség van a hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek
támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség, az alábbi iratok vonat-
kozásában:

– az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, tele-
faxszáma, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hi-
teles cégkivonat, statisztikai számjel),

– arról szóló igazolások, hogy a pályázónak adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége nincs,
– a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát,
– az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ

adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény,
– a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-

sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult.

A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiánypót-
lás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat be-
adási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyan-
azon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs le-
hetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a kiíró székhelyén Németh Jenõ logisztikai osztályvezetõtõl
(telefon: 462-5651) vagy személyesen, idõpont-egyeztetés alapján.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., a továbbiakban: árvereztetõ) a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság megbízása alapján, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányren-
delet vonatkozó rendelkezései alapján

árverés

útján értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

Mosonmagyaróvár belterület
(Háromtölgy u. 2.)

741/14. 20 163 Kivett oktatási intézmény 1/1 79 200 000 13 200 000

Árverési elõleg összege: 7 920 000 Ft, azaz hétmillió-kilencszázhúszezer forint.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Illeti a Mosonmagyaróvár 741/6. hrsz.-ú ingatlant terhelõ bejárási és útszolgalmi jog.

Az árverés idõpontja: 2007. július 27-én 9.30 óra.

Az árverés helye: Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. I. emeleti karitanács-terem).
Felvilágosítást ad: az egyetem mûszaki gazdasági fõigazgató-helyettese: Fekete József [tel.: (99) 518-345, mobil: 06 (30) 223-2571].

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ (gazdálkodó szervezetek esetében cégszerû) aláírással ellátott írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs

6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendsze-
reivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot), amely a forgalmi érték (kiki-
áltási ár) 10%-a, a kitûzött árverés idõpontjáig (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ Mo-
sonmagyaróvár, Vár 2. sz. I. emeleti pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni. Az árverési elõleg a vételárba be-

számít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételár-
hátralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ a vagyonkezelõ megjelölt számlájára a teljes
vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

A vagyonkezelõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az ár-
verés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés sikertelen, ha
– nem jelenik meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
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– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelení-
tésérõl kell dönteni,

– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-
déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén, az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt, az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Gyõr, Árpád u. 28–32., továbbiakban: árve-
reztetõ) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízása alapján a kincstári vagyon gazdálkodásáról szóló 58/2005. (IV. 4.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján

árverés

útján értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

Mosonmagyaróvár belterület
(Petz György u. 2.)

5355. 2652 Kivett gátõrház 1/1 23 256 000 3 876 000

Árverési elõleg összege: 2 325 600 Ft, azaz kettõmillió-háromszázhuszonötezer-hatszáz forint.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. július 30. 10 óra.

Az árverés helye: Gyõr, Árpád u. 28–32. III. emeleti tárgyalóterem.
Felvilágosítás kérhetõ: Rácz Józsefné ügyintézõtõl [tel.: (96) 500-000/11187-es mellék].

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása,
– az árverezõ (gazdálkodó szervezetek esetében cégszerû) aláírással ellátott írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs

6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendsze-
reivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot), amely a forgalmi érték (kiki-
áltási ár) 10%-a, a kitûzött árverés idõpontjáig (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ
Gyõr, Árpád u. 28–32. szám alatti pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni. Az árverési elõleg a vételárba be-

számít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
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Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári
napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátra-
lékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ a vagyonkezelõ megjelölt számlájára a teljes
vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

A vagyonkezelõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az ár-
verés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés sikertelen, ha
– nem jelenik meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvényteleníté-

sérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja a jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén, az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt, az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. (Cg: 01-10-042135) – 1033 Budapest, Hévízi út 4/A – a továbbiakban kiíró,

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ alábbi vagyontárgyakat:

Uzsa külterület 014. hrsz. alatti, 1/1 tulajdoni hányadú ipartelep (fûrészüzem és MÁV-rakodó), valamint a beépített
fûrészüzemi technológia

1. A pályázat tárgyának fõbb adatai:

Tárgy Azonosító Kikiáltási ár

Helyrajzi szám Uzsa 014
Cím 8321 Uzsa külterület
Teljes alapterület 1 6487 m2 8 160 000 Ft + áfa
Épületek területe 741 m2 8 033 000 Ft + áfa
Felépítmények 10 193 000 Ft + áfa
Gépek, berendezések (fûrészüzemi technológia) 8 300 000 Ft + áfa
Mindösszesen 34 686 000 Ft + áfa
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes
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2. A pályázaton való részvétel feltételei:
a) A megpályázható ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció a fent

említett idõszakban térítés ellenében postai utánvétel útján, vagy a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Uzsai Erdészeti
Igazgatóságán (H–8321 Uzsa, Erdésztelep 19. címen), személyesen megvásárolható. Az ajánlati dokumentáció vételára:
50 000 Ft + áfa.

b) A pályázaton részt vehetnek külön-külön, vagy együttesen magánszemélyek, belföldi jogi személyek, gazdasági
társaságok, amelyek ellen nem folyik csõd-, vagy felszámolási eljárás, nincs köztartozása, nem áll végelszámolás alatt.

c) Érvényes pályázatot benyújtani csak az 1-es pontban megjelölt pályázat tárgyának teljes egészére vonatkozóan
lehet.

3. A pályázat formai követelményei, tartalma, benyújtása:
A pályázatot a megjelölt címre zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, magyar

nyelven, tartalomjegyzékkel ellátva kell személyesen, vagy (bizonyító erejû okirattal) meghatalmazott útján benyújtani.
A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a következõ jeligét: „Uzsai fûrésztelep értékesítése” .

4. A pályázati dokumentáció átvételének, valamint a pályázatok benyújtásának helye és ideje: HM Budapesti Erdõ-
gazdaság Zrt. Uzsai Erdészeti Igazgatóság, H–8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

2007. július 11-tõl 2007. augusztus 14-ig, munkanapokon (hétfõtõl péntekig) 8 órától 11 óráig.

5. Az ajánlat pénzügyi és egyéb feltételei, a fizetés módja és ütemezése:
a) A pályázó a pályázatban a megajánlott vételi árra csak a kiírásnak megfelelõ módon tehet ajánlatot.
b) A pályázó ajánlati biztosítékot köteles fizetni, ennek mértéke: 1 734 300 Ft + áfa (egymillió-hétszázharmincnégy-

ezer-háromszáz Ft + áfa). Az ajánlati biztosítékot a pályázó, a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. CIB-nél vezetett
10700244-25564103-51100005 számú egyszámlájára „Ajánlati biztosíték – Uzsai fûrésztelep értékesítése” megjelölés-
sel a pályázat benyújtását megelõzõen köteles befizetni. Az ajánlati biztosíték összegét a kiíró a nem nyertes ajánlatte-
võknek a pályázat elbírálását követõ 15 munkanapon belül visszafizeti. Az ajánlati biztosíték után a kiíró kamatot nem
fizet. A nyertes pályázó esetében az ajánlati biztosíték a vételi árba beszámításra kerül.

c) Amennyiben a pályázó ajánlatát visszavonja, vagy, ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak fel-
róható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.

6. A pályázati ajánlat kötelezõ tartalma:
a) Ajánlati adatlapot (a pályázati dokumentáció 1. melléklete).
b) Az ajánlattevõ adatait:
– magánszemély esetén: név, személyazonosító adatok (születési helye, év, hó, nap, anyja neve, lakcíme), adóazono-

sító szám,
– egyéni vállalkozó esetén: név, a vállalkozói igazolvány száma, adószám és adóazonosító számát, vállalkozói iga-

zolvány másolata,
– belföldi jogi személyek, gazdasági társaság esetében: név, székhely, adószám, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

(bejegyzés hiányát kifejezetten közölni kell), hitelesített aláírási címpéldány.
c) Az ajánlati biztosíték befizetésének teljesítésérõl történõ banki igazolás.
d) Nyilatkozat
– a felajánlott vételi ár összegérõl (a pályázati dokumentáció 2. melléklete),
– arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az államháztartás más alrend-

szereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs (a pályázati dokumentáció 3. melléklete),
– arra vonatkozóan, hogy a pályázó az ajánlat benyújtásának határidejétõl számított 90 naptári nap idõtartamra aján-

lati kötöttséget vállal (a pályázati dokumentáció 4. melléklete),
– arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban, valamint pályázati dokumentációban elõírt kötelezõ feltételeket a

pályázó magára nézve kötelezõen elfogadja (a pályázati dokumentáció 5. melléklete),
– arról, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek (a pályázati dokumentáció 6. melléklete),
– az együttes pályázatról (csak együttes pályázat esetén szükséges, a pályázati dokumentáció 7. melléklete).

2007/28. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1437



7. A pályázatok bontása:
a) A pályázatok bontása 2007. augusztus 14-én 11.30-kor a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Uzsai Erdészeti Igazga-

tóságán (H-8321 Uzsa, Erdésztelep 19. címen) történik.
b) A pályázati ajánlatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik, amelyen csak a kiíró képviselõi, valamint pályázók

személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.
c) A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl a kiíró jegyzõkönyvet készít. A pályázatok bontásáról készült

jegyzõkönyv a bontást követõ 30 nap elteltével – igény esetén – az érdekeltek által megtekinthetõ.
d) A kiíró a pályázat eredményérõl és a döntésrõl írásban tájékoztatja az ajánlattevõket.
e) A kiíró a döntést a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 napon belül hozza meg.

8. A pályázatok elbírálása:

a) Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
– a pályázat benyújtására meghatározott határidõ lejárta után nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, akinek a kiíróval szemben a pályázatok bontásakor lejárt fizetési kötelezettsége van,
– a megajánlott vételi ár a pályázati felhívásban közzétett kikiáltási ár minimum összegét nem éri el,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetõleg a pályázati dokumentációban meghatározott fel-

tételeknek,
– az a pályázat tárgyának egyes részelemeire történik csak.
A kiírót nem terheli szerzõdési kötelezettség érvénytelen pályázat esetén, valamint az ajánlat összege nem éri el a fel-

hívásban foglalt kikiáltási ár minimális összegét.

b) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.

9. A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. fenntartja jogát arra, hogy
a) a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén az érvényes pályázatok soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést.
b) amennyiben a legjobb árajánlatok azonosak, akkor versenytárgyalást tartson az érintett pályázókkal.
c) a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
d) az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen annak elõrebocsátásával, hogy az

ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfo-
galmazott feltételek olyan változását, amelyek az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatnák.

10. A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempontok:
a) a megajánlott vételár összege,
b) fizetési feltételek, fizetési mód és határidõ (elõnyt élvez az az ajánlattevõ, aki egyösszegû fizetést vállal). A vállalt

fizetési határidõ nem haladhatja meg a szerzõdés jóváhagyását követõ 3 hónapot.
– A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.
– A kiíró a pályázati eljárás során beérkezett ajánlatokat, az ajánlatok felbontását követõ 30 naptári napon belül bí-

rálja el, amelyet a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az
ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik.

– A kiíró a pályázati eljárás eredményérõl a pályázati ajánlatok bontásától számított 30 naptári napon belül, illetve az
elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül valamennyi ajánlattevõt írásban
értesíti.

– Az adásvételi szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevõ feltétel nélküli bankgaranciát ad a kiíró-
nak az ajánlati biztosítékon felüli fennmaradó vételárhátralékról, illetve az összeget ügyvédi/közjegyzõi letétbe helyezi
az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 15 naptári napon belül.

– A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül –
az adásvételi szerzõdést megköti, amely a kiíró tulajdonosi képviselõje jóváhagyásával lép életbe.

11. Egyéb adatok:
A fûrészüzem megtekinthetõ a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Uzsai Erdészeti Igazgatóságának vezetõje, Csikos

Imre erdészeti igazgató elõzetes értesítése mellett a pályázati felhívás megjelenését követõen a pályázat beadási határ-
idejéig. Telefon: 06 (87) 436-143.

Az ingatlan birtokbaadására az adásvételi szerzõdésben meghatározott idõpontban, külön eljárás keretében kerül sor.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
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A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap.
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás írásban kérhetõ a következõ címeken: HM Budapesti Erdõ-

gazdaság Zrt., 1300 Budapest, Pf. 212. Telefax: 06 (1) 387-8859 és 06 (1) 387-8862. E-mail: bp-erdo@bp-erdo.hu

A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. (Cg: 01-10-042135) – (1033 Budapest, Hévízi út 4/A) – a továbbiakban kiíró,

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ alábbi vagyontárgyakat:

Süttõ belterület, 177 hrsz. alatti, 1/1 tulajdoni hányadú ipartelep (fûrészüzem és MÁV-rakodó), valamint a beépített
fûrészüzemi technológia

1. A pályázat tárgyának fõbb adatai:

Tárgy Azonosító Kikiáltási ár

Helyrajzi szám Süttõ 177
Cím 2542 Süttõ, Kisvasút út
Teljes alapterület 19 114 m2 34 400 000 Ft + áfa
Felépítmények 40 100 000 Ft + áfa
Gépek, berendezések (fûrészüzemi technológia) 3 100 000 Ft + áfa
Mindösszesen 77 600 000 Ft + áfa
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

2. A pályázaton való részvétel feltételei:
a) A megpályázható ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció a fent

említett idõszakban térítés ellenében postai utánvétel útján, vagy a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Süttõi Erdészeti
Igazgatóság H-2542 (Süttõ, Rákóczi u. 62.) címén, személyesen megvásárolható. Az ajánlati dokumentáció vételára:
50 000 Ft + áfa.

b) A pályázaton részt vehetnek külön-külön, vagy együttesen magánszemélyek, belföldi jogi személyek, gazdasági
társaságok, amelyek ellen nem folyik csõd- vagy felszámolási eljárás, nincs köztartozása, nem áll végelszámolás alatt.

c) Érvényes pályázatot benyújtani csak az 1-es pontban megjelölt pályázat tárgyának teljes egészére vonatkozóan lehet.

3. A pályázat formai követelményei, tartalma, benyújtása:
A pályázatot a megjelölt címre zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, magyar

nyelven, tartalomjegyzékkel ellátva kell személyesen, vagy (bizonyító erejû okirattal) meghatalmazott útján benyújtani.
A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a következõ jeligét: „Süttõi fûrésztelep értékesítése”

4. A pályázati dokumentáció átvételének, valamint a pályázatok benyújtásának helye és ideje: HM Budapesti Erdõ-
gazdaság Zrt. Süttõi Erdészeti Igazgatóság, H–2542 Süttõ, Rákóczi u. 62.

2007. július 11-tõl 2007. augusztus 15-ig, munkanapokon (hétfõtõl péntekig) 8 órától 11 óráig.

5. Az ajánlat pénzügyi és egyéb feltételei, a fizetés módja és ütemezése:
a) A pályázó a pályázatban a megajánlott vételi árra csak a kiírásnak megfelelõ módon tehet ajánlatot.
b) A pályázó ajánlati biztosítékot köteles fizetni, ennek mértéke: 3 880 000 Ft + áfa (hárommillió-nyolcszáznyolcvan-

ezer Ft + áfa). Az ajánlati biztosítékot a pályázó a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. CIB-nél vezetett 10700244-
25564103-51100005 számú egyszámlájára „Ajánlati biztosíték – Süttõi fûrésztelep értékesítése” megjelöléssel a pályá-
zat benyújtását megelõzõen köteles befizetni. Az ajánlati biztosíték összegét a kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek a pá-
lyázat elbírálását követõ 15 munkanapon belül visszafizeti. Az ajánlati biztosíték után a kiíró kamatot nem fizet. A nyer-
tes pályázó esetében az ajánlati biztosíték a vételi árba beszámításra kerül.

c) Amennyiben a pályázó ajánlatát visszavonja, vagy, ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak fel-
róható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.
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6. A pályázati ajánlat kötelezõ tartalma:
a) Ajánlati adatlap (a pályázati dokumentáció 1. melléklete).
b) Az ajánlattevõ adatai:
– magánszemély esetén: név, személyazonosító adatok (születési helye, év, hó, nap, anyja neve, lakcíme), adóazono-

sító szám,
– egyéni vállalkozó esetén: név, a vállalkozói igazolvány száma, adószám és adóazonosító szám, vállalkozói igazol-

vány másolata,
– belföldi jogi személyek, gazdasági társaság esetében: név, székhely, adószám, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

(bejegyzés hiányát kifejezetten közölni kell), hitelesített aláírási címpéldány.
c) Az ajánlati biztosíték befizetésének teljesítésérõl történõ banki igazolás.
d) Nyilatkozat
– a felajánlott vételi ár összegérõl (a pályázati dokumentáció 2. melléklete).
– arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az államháztartás más alrend-

szereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs (a pályázati dokumentáció 3. melléklete),
– arra vonatkozóan, hogy a pályázó az ajánlat benyújtásának határidejétõl számított 90 naptári nap idõtartamra aján-

lati kötöttséget vállal (a pályázati dokumentáció 4. melléklete),
– arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban, valamint pályázati dokumentációban elõírt kötelezõ feltételeket a

pályázó magára nézve kötelezõen elfogadja (a pályázati dokumentáció 5. melléklete),
– arról, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek (a pályázati dokumentáció 6. melléklete),
– az együttes pályázatról (csak együttes pályázat esetén szükséges, a pályázati dokumentáció 7. melléklete).

7. A pályázatok bontása:
a) A pályázatok bontása 2007. augusztus 15-én 11.30-kor a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Süttõi Erdészeti Igazga-

tóságán (H–2542 Süttõ, Rákóczi u. 62. címen) történik.
b) A pályázati ajánlatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik, amelyen csak a kiíró képviselõi, valamint pályázók

személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.
c) A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl a kiíró jegyzõkönyvet készít. A pályázatok bontásáról készült

jegyzõkönyv a bontást követõ 30 nap elteltével – igény esetén – az érdekeltek által megtekinthetõ.
d) A kiíró a pályázat eredményérõl és a döntésrõl írásban tájékoztatja az ajánlattevõket.
e) A kiíró a döntést a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 napon belül hozza meg.

8. A pályázatok elbírálása:

a) Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
– a pályázat benyújtására meghatározott határidõ lejárta után nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, akinek a kiíróval szemben a pályázatok bontásakor lejárt fizetési kötelezettsége van,
– a megajánlott vételi ár a pályázati felhívásban közzétett kikiáltási ár minimum összegét nem éri el,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetõleg a pályázati dokumentációban meghatározott fel-

tételeknek,
– az a pályázat tárgyának egyes részelemeire történik csak.
A kiírót nem terheli szerzõdési kötelezettség érvénytelen pályázat esetén, valamint az ajánlat összege nem éri el a fel-

hívásban foglalt kikiáltási ár minimális összegét.

b) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.
9. A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. fenntartja jogát arra, hogy
a) a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén az érvényes pályázatok soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést,
b) amennyiben a legjobb árajánlatok azonosak, akkor versenytárgyalást tartson az érintett pályázókkal,
c) a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
d) az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen annak elõrebocsátásával, hogy az

ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfo-
galmazott feltételek olyan változását, amelyek az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatnák.
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10. A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempontok:
a) a megajánlott vételár összege,
b) fizetési feltételek, fizetési mód és határidõ (elõnyt élvez az az ajánlattevõ, aki egyösszegû fizetést vállal). A vállalt

fizetési határidõ nem haladhatja meg a szerzõdés jóváhagyását követõ 3 hónapot.
– A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.
– A kiíró a pályázati eljárás során beérkezett ajánlatokat, az ajánlatok felbontását követõ 30 naptári napon belül bí-

rálja el, amelyet a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az
ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik.

– A kiíró pályázati eljárás eredményérõl a pályázati ajánlatok bontásától számított 30 naptári napon belül, illetve az
elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül valamennyi ajánlattevõt írásban
értesíti.

– Az adásvételi szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevõ feltétel nélküli bankgaranciát ad a kiíró-
nak az ajánlati biztosítékon felüli fennmaradó vételárhátralékról, illetve az összeget ügyvédi/közjegyzõi letétbe helyezi
az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 15 naptári napon belül.

– A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül –
az adásvételi szerzõdést megköti, amely a kiíró tulajdonosi képviselõje jóváhagyásával lép életbe.

11. Egyéb adatok:
A fûrészüzem megtekinthetõ a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Süttõi Erdészeti Igazgatóságának vezetõje, Perl

József erdészeti igazgató elõzetes értesítése mellett a pályázati felhívás megjelenését követõen a pályázat beadási határ-
ideéig. Telefon: 06 (33) 474-440.

Az ingatlan birtokbaadására az adásvételi szerzõdésben meghatározott idõpontban, külön eljárás keretében kerül sor.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap.
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás írásban kérhetõ a következõ címeken: HM Budapesti Erdõ-

gazdaság Zrt., 1300 Budapest, Pf. 212. Telefax: 06 (1) 387-8859 és 06 (1) 387-8862. E-mail: bp-erdo@bp-erdo.hu

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet mûködésének ellenõrzésérõl (0710)

Az ellenõrzés célul tûzte ki annak értékelését, hogy a Minisztérium irányító, felügyeleti, és kontrolltevékenysége,
gazdálkodása megfelelõ feltételeket biztosított-e a hatékony mûködéshez és a hazai, valamint az EU-források hasznosí-
tása hozzájárult-e az ágazat fejlesztéséhez. Ellenõrzésünk a 2003–2006. közötti idõszakot fogta át.

Az FVM alapfeladatai lényegében nem változtak, ugyanakkor új, kiemelt feladatként jelentkezett 2004-ben az
EU-csatlakozással járó szervezeti, szabályozási, ellenõrzési rendszer kiépítése, és a nemzeti támogatási rendszer EU-for-
rások céljaihoz illesztése.

Az agrárium hatékony támogatása érdekében a Minisztérium kiépítette az EU-támogatásokat fogadó és kezelõ szerve-
zetrendszert és emellett szervezet-korszerûsítési, takarékossági szempontú átalakításokat is végrehajtott. Létrejött a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, de akkreditációja egy évet késett. Létrehozta – 4 szakigazgatási terület integrá-
lásával – a Földmûvelésügyi és Költségvetési Irodát, és 66 intézmény összevonásával a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatalt. Ugyanakkor, 2006-ban kormánydöntések alapján át kellett alakítani a szervezeti struktúrát és ezzel a fejezeti
létszám radikálisan mintegy harmadával (5000 ezer fõvel) csökkent. A kormánydöntés-elemzésekkel nem volt megala-
pozott és nem ismert a leépítés révén tervezett megtakarítás összege sem. A létszámleépítés költségkihatása közel 4 mil-
liárd Ft lesz.

A fejezet költségvetési gazdálkodását 2004-tõl a központi költségvetési megszorítások korlátozták. Az intézmények
finanszírozását egy fejezeti kezelésû elõirányzatból pótolták. A forráshiányok kezelését szolgálta az is, hogy nem önálló
soron tervezték az EU területalapú támogatást kiegészítõ Top-up elõirányzatot. A Minisztérium álláspontja szerint ezzel
megszûnne az uniós NVT és a nemzeti támogatások közötti átjárhatóság. Egyes támogatások több hónapos, esetenként
egy éven túli késedelmes kifizetése, nehéz pénzügyi helyzetbe hozta a beruházást már elkezdett gazdálkodókat. Az FVM
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a kifizetéseket teljesítõ MÁK és APEH felé gyakran 5 milliárd Ft-os késedelemben volt. A Nemzeti Földalap mûködésén
belül a járadékokat fizetõ Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal szemben a központi költségvetés 2006-ra 2 milliárd Ft hátra-
lékot halmozott fel. A tulajdonosi tevékenység körében, néhány stratégiai feladatokat ellátó közhasznú társaságot a ne-
gyedére csökkent támogatás ellenére, a vállalkozási tevékenység révén sikerült fenntartani, pl. a Tartalékgazdálkodási
Kht. a veszteséges tevékenységek felszámolása és az intervenciós gabonatárolásba való bekapcsolásának eredménye-
ként nyereségessé vált.

Az ellenõrzési rendszer hiányos. A Minisztérium belsõ ellenõrzésének szervezeti függetlensége 2006-tól – jogsza-
bályi elõírással ellentétesen – nem biztosított. Egy kutatóintézet szabálytalan és pazarló mûködését annak megszünteté-
séig a Minisztérium nem számolta fel. Az egyes támogatások elszámolása felett az FVM szakmai kontrollt nem gyako-
rolt, az ellenõrzések tapasztalatait az FVM nem vagy csak esetenként kérte be. A hatósági ellenõrzési rendszer megfele-
lõen támogatta a mezõgazdaságot. A 4 veszélyes állatbetegség monitorig rendszere kiépült. A hatóságok létszáma
20%-kal csökkent, ellentétben egy EU-vizsgálat által ajánlott 15%-os létszámnöveléssel.

A gazdatársadalom szakmai támogatását egyre romló körülmények jellemezték. A marketingtevékenység visszaszo-
rult. A falugazdászok létszámát 20%-kal, a területközpontok számát 15%-kal csökkentették, emiatt elérhetõségük nehe-
zebb lett, de a szervezetet és az eszközhátteret nem korszerûsítették. A szaktanácsadói szolgáltatás korlátozottan érvé-
nyesült, mert a tevékenységet külsõ szervezetek is ellátták. Veszélyeztetett az agrárium szellemi tõkéjének, a pótolhatat-
lan nemzeti értéket képviselõ génbankok és vagyontárgyak megtartása, mert napirendre került egyes középfokú iskolák,
valamint kutatóintézetek megszüntetése, illetve privatizációja. A középfokú oktatás támogatása 34%-kal csökkent, a
kutatáson belül K+F célú pályázatot utoljára 2003-ban hirdettek meg, összege 2004-tõl 20%-kal csökkent, és csak deter-
minációt fedezett.

Az EU-csatlakozással 2004-ben átalakult a fejezeti címrend, de több elõirányzatnál nagy aggregátumokat alkalmaz-
tak, emiatt nem volt átlátható a támogatások kezelése. Törvényi elõírás ellenére nem készült agárpolitikai középtávú
terv, illetve középtávú agrár- és vidékfejlesztési stratégia. A hiányzó stratégia helyett az AVOP-ban nevesítették a leg-
fontosabb stratégiai feladatokat, dokumentumokat, jogszabályokat. A jövõ stratégiáját az „Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Stratégiai Tervet” 2007. elején nyújtották be az EU-hoz.

Az agrártámogatások súlypontjai, illetve prioritásai 2004 után az EU-forrásokra támaszkodó programokhoz igazod-
tak. A nemzeti támogatások aránya 95%-ról 36%-ra csökkent, összegét a költségvetés helyzete és a társfinanszírozás
fenntartása befolyásolta, új támogatási formák elvétve indultak. A mezõgazdaság támogatása 2004-tõl a SAPARD és
2005-tõl az AVOP forrásaival nõtt, de így is csak 2006-ban érte el a 2004. évi szintet. Az EU-csatlakozásból fakadó
pénzügyi elõnyt az agrárgazdaság nem tudta idõben kihasználni, mert megkésett a pályázatokat kezelõ mechanizmus ki-
alakítása, és késedelmet jelentettek a hazai források szûkössége miatti pályázati felfüggesztések. Lassú volt a pályázat-
kezelõ mechanizmus, és a kifizetések csak 2006-tól gyorsultak fel. Ezek miatt az EU-támogatások hatása még 2005-ben
sem mutatkozhatott meg. Ezért a támogatások hatását vizsgálatunk nem tudta teljeskörûen értékelni, csak pozitív (pl. hi-
telkonstrukció átalakítása, területalapú támogatások kifizetésének megkezdése), illetve negatív (pl. pályázatok, kifizeté-
sek felfüggesztése, késedelmes elbírálás) tényekrõl számolhatunk be.

Az EU-támogatási struktúrában mintegy 30%-os arányt képviseltek a fejlesztési és jövedelemtámogatások. A jövede-
lemtámogatások összege 2006-ra közel felére csökkent. Sikeres volt az agrárfinanszírozás támogatása, mert a rövid lejá-
ratú hitelek lecsökkentése révén nõtt a kisebb fajlagos terhet jelentõ hosszú lejáratú kölcsönállomány, ami növelte a ter-
melõk gazdálkodásának likviditását. Sajátos forma volt a területalapú és a kiegészítõ támogatás, ezek céljai és nagy-
ságrendjük (268 milliárd Ft) miatt önálló támogatásfajtának tekinthetõek. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat
összefogó AVOP, illetve a NVT iránti érdeklõdés nem minden esetben igazolta vissza a terveket. Az AVOP keretében a
vidéki térségek fejlesztésén belül az azonnali eredményt felmutató, támogatások (idegenforgalom) iránti érdeklõdés volt
jellemzõ. A LEADER+ program iránt mutatkozott érdeklõdés, de mivel támogatása kis összegû, így egy érintett telepü-
lésre átlagosan csak 7 millió Ft fejlesztési költség juthat. Az NVT-n belül a legnagyobb érdeklõdés az agrárkörnyezet-
gazdálkodás iránt nyilvánult meg.

A forrásszûke miatt egyes alapfeladatok nem, vagy nem teljeskörûen teljesültek. Az állattenyésztés nem kapott ki-
emelt prioritást, ugyanakkor az állati termékek, különösen a hús- és tejtermékek importja, ugrásszerûen nõtt. Az állatál-
lományok száma összességében 7%-kal csökkent, ezen belül az egyéni gazdálkodók esetében 20%-kal esett vissza, a
gazdasági szervezeteknél közel 10%-kal nõtt. A mezõgazdasági célú vízgazdálkodás körében forrásszûkítés veszélyez-
teti a belvízvédelmet, így pl. a vízkárelhárítás létesítményeinek elõirányzata, normatív összege és felsõ határa csökkent.
A vízügyi feladatokon belül szabálytalanul finanszíroztak mûködést is. A vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukció-
jának elsõ üteme 2003-ban lezárult, de folytatása elmaradt, emiatt a II. ütemre maradt védelmi mûvek színvonala a 20-25
évvel ezelõtti állapotot tükrözi. A KvVM által kezelt Vásárhelyi-terv kerete 43%-kal alacsonyabb lett, emiatt a szakmai
szempontok háttérbe szorultak, a kivitelezések üteme eltolódott. Forrásszûke miatt az Országos Erdõtelepítési Program
eddig csak 80%-ban valósult meg, a Nemzeti Erdõprogramra szükséges fedezet 2006-ra, sem 2007-re nem volt biztosí-
tott. Az erdõsültség aránya mintegy 7% ponttal elmarad a szakma által kívánatosnak tartott 27%-tól, a telepítési tenden-
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cia kis mértékben, de növekvõ. Az elemi károk kompenzálásának összege csökkent, a biztosítási díjakhoz a hozzájárulás
teljesen megszûnt, és 2006-tól új kárenyhítési rendszer bevezetésére hivatkozva nem fizettek támogatást.

Az ellenõrzés megállapításai alapján javaslatot tettünk a Kormánynak a kutatóintézetek privatizációja felülvizsgálatá-
ra és a kiemelt feladatok finanszírozásának kezelésére. A miniszter felé többek között javaslatot tettünk az ellenõrzési
rendszer és a falugazdász-hálózat megerõsítésére, az állattenyésztés, mint prioritás felülvizsgálatára.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALI UTASÍTÁS

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter utasítása

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
11/2007. (BK 13.) ÖTM

utasítása
a regionális koordinátorok, valamint önkormányzati és térségi koordinátorok részére kifizetendõ,
a munkavégzéssel összefüggõ költségek és juttatások folyósításának és elszámolásának rendjérõl

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) a regionális koordinátorok-
kal, valamint az önkormányzati és térségi koordinátorokkal kötött munkaszerzõdésében foglaltakra tekintettel a regioná-
lis koordinátorok és az önkormányzati és térségi koordinátorok munkavégzése során indokoltan és szükségszerûen fel-
merülõ költségek elszámolási rendjének meghatározása érdekében kiadom az alábbi

utasítást.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az utasítás célja, hatálya

1. Az utasítás célja, hogy a minisztérium által munkaszerzõdéssel foglalkoztatott regionális koordinátorok, valamint
önkormányzati és térségi koordinátorok munkavégzése során indokoltan és szükségszerûen felmerülõ költségek fajtáit,
azok mértékét, elszámolásának és folyósításának rendjét meghatározza.

2. Az utasítás hatálya kiterjed a – a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
alapján – távmunkában foglalkoztatott regionális koordinátorokra, valamint az önkormányzati és térségi koordináto-
rokra.

Értelmezõ rendelkezések

3. Költségtérítésre jogosult: az az Mt. 192/D. § alapján a minisztérium alkalmazásában álló, távmunkát végzõ regio-
nális koordinátor és önkormányzati és térségi koordinátor, aki a minisztérium által meghatározott feladatot, tevékenysé-
get rendszeresen, az általa választott a székhelyétõl, telephelyétõl elkülönült helyen, információtechnológiai és informa-
tikai eszközzel végzi, és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbítja.

4. Költségtérítés: a regionális koordinátor és az önkormányzati és térségi koordinátor által számviteli bizonylattal alá-
támasztott, a hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehetõ, adóvonzat nélküli, a regionális koordinátor és az önkor-
mányzati és térségi koordinátor munkavégzésével kapcsolatban felmerült, az Országos Fejlesztési és Programiroda (a to-
vábbiakban: Programiroda) vezetõje által igazolt, szakmailag indokolt, a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály
(a továbbiakban: PEF) által számszakilag ellenõrzött és jóváhagyott költség.
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II. UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

Általános szabályok

5. Hivatali utazásnak minõsül az utasítás alkalmazásában a regionális koordinátor, valamint az önkormányzati és tér-
ségi koordinátornak a minisztérium által meghatározott, valamint a munkaköri leírásában szereplõ feladataival össze-
függõ feladat ellátása érdekében szükséges utazása, ideértve különösen a kiküldetés miatt szükséges utazást. Az utazási
költségtérítés a hivatali utazásokkal kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek megtérítése.

6. Hivatali utazásra a regionális koordinátor és az önkormányzati és térségi koordinátor saját tulajdonú – ideértve a to-
vábbiakban a házastárs tulajdonát is – Casco biztosítással rendelkezõ jármûvet használhat.

7. A saját tulajdonú jármû hivatali utazásra való használata során a költségelszámolás alkalmazásánál szükséges jár-
mûvenként külön útnyilvántartás vezetése (3. melléklet), továbbá abban jármûvenként a hónap elsõ és utolsó napján a ki-
lométeróra állásának a feljegyzése. Utazási költség kizárólag az utasítás szerint igazolt hivatali célú futásteljesítmény
után számolható el.

8. A saját tulajdonú jármû hivatali utazásra való használata esetén a költségtérítés összege – a személyi jövedelemadó-
ról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. mellékletének II/6. pontja szerint elszámolható – a kikül-
detési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által közzétett, aktuális az adott idõszakra vonatkozó üzemanyagár,
valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével megállapított összeg.

9. Az utazási költségek elszámolása az utasításban meghatározott elszámolási rendben történhet.

10. Az utazási költségek elszámolásához szükséges:
a) az utasítás 1. melléklete szerinti „Havi költségtérítési lista”,
b) az utasítás 2. melléklete szerinti havi „Belföldi kiküldetési és költségelszámolási lap”
c) a felmerült költségeket igazoló bizonylatok,
d) az utasítás 3. mellékletében szabályozott „Nyilatkozat saját tulajdonú gépjármûrõl” dokumentumnak a szabálysze-

rû kitöltése és
a minisztérium részére – az utasításban szabályozott eljárási rendben – történõ megküldése.

11. A 10. pontban foglalt, az 1. és 2. mellékletekben szabályozott dokumentumok aláírásával a regionális koordinátor,
valamint az önkormányzati és térségi koordinátor hitelt érdemlõen, felelõssége teljes tudatában elismeri, hogy a költ-
ség-elszámolása a munkavégzéséhez szükséges költségekrõl készült bizonylatokat tartalmazza.

12. A regionális koordinátor, valamint az önkormányzati és térségi koordinátor köteles a minisztérium számára máso-
latban átadott dokumentumok, és elszámolások, bizonylatok eredeti példányát az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvényben foglalt szabályok értelmében 5 évig megõrzi, és ellenõrzési igény esetén a minisztérium rendelkezésére bo-
csátani.

Az utazási költségtérítés mértéke

13. A 2007. évben havonta igénybe vehetõ költségtérítési (maximum) keret összege a következõ:
a) regionális koordinátor esetében: 100 000 Ft,
b) önkormányzati és térségi koordinátor esetében 20 000 Ft.

Az utazási költségtérítés elszámolásának rendje

14. Elszámolási rend a regionális koordinátor esetében
14.1. A regionális koordinátor a 10. pontban meghatározott költségelszámolást és listát a csatolt bizonylatokkal együtt

a költség felmerülésének idõpontját követõ hónap 5. napjáig megküldi a Programirodának.
14.2. A munkavégzés során felmerült, az utasításban szabályozott rendben dokumentált költségek szakmai indokolt-

ságát a Programiroda vezetõje, akadályoztatása esetén helyettese igazolja.
14.3. A szakmai teljesítés igazolás kiállítását követõen a Programiroda összesítõ ívet készít, amely tartalmazza azon

regionális koordinátorok nevét, akik adott hónapban költségtérítésre jogosultak, valamint a regionális koordinátorok ál-
tal felterjesztett dokumentumokat, bizonylatokat. Ezen dokumentumokat, bizonylatokat a költségek felmerülésének idõ-
pontját követõ hónap 15. napjáig eljuttatja a PEF részére.
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14.4. A PEF a részére megküldött elszámolásokat, dokumentumokat számszakilag ellenõrzi, és a költségtérítés össze-
gét a költségelszámolás benyújtását követõ hónap 20. napjáig a regionális koordinátor bankszámlájára átutalja. A pénz-
ügyi szempontból hibás, pontatlan, hiányos igények kifizetésére csak az elszámolás javítását követõen kerül sor.

15. Elszámolási rend az önkormányzati és térségi koordinátor esetében
15.1. Az önkormányzati és térségi koordinátor a 10. pontban meghatározott költségelszámolást és listát a csatolt bi-

zonylatokkal együtt a költség felmerülésének idõpontját követõ hónap 5. napjáig megküldi a regionális koordinátornak.
15.2. A regionális koordinátor az önkormányzati és térségi koordinátorok által részére megküldött dokumentumokat

ellenõrzi, és aláírásával igazolja a költségek szakmai indokoltságát. A szakmai teljesítés igazolás kiállítását követõen a
regionális koordinátor összesítõ ívet készít, amely tartalmazza azon önkormányzati és térségi koordinátorok nevét, akik
adott hónapban költségtérítésre jogosultak, valamint az önkormányzati és térségi koordinátorok által felterjesztett doku-
mentumokat, bizonylatokat. Ezen dokumentumokat, bizonylatokat a költségek felmerülésének idõpontját követõ hónap
10. napjáig eljuttatja a Programiroda részére.

15.3. A Programiroda a regionális koordinátorok által felterjesztett íveket, elszámolásokat összesíti, a Programiroda
vezetõje vagy annak helyettese azok szakmai indokoltságát igazolja, majd a PEF részére a tárgyhót követõ hó 15. napjáig
megküldi.

15.4. A PEF a részére megküldött elszámolásokat, dokumentumokat számszakilag ellenõrzi, és a költségtérítés össze-
gét a költségelszámolás benyújtását követõ hónap 20. napjáig a regionális koordinátor bankszámlájára átutalja. A pénz-
ügyi szempontból hibás, pontatlan, hiányos igények kifizetésére csak az elszámolás javítását követõen kerül sor.

III. MOBILTELEFON BIZTOSÍTÁSA

Általános szabályok

16. A minisztérium a regionális koordinátorok, valamint az önkormányzati és térségi koordinátorok munkavégzéshez
mobiltelefont biztosít.

17. A mobiltelefonok használatát a minisztérium és a mobilszolgáltató közötti kétoldalú, valamint a minisztérium, a
mobilszolgáltató és az önkormányzati és térségi koordinátor között létrejött háromoldalú szolgáltatási szerzõdések hatá-
rozzák meg.

18. A regionális koordinátorok és az önkormányzati és térségi koordinátorok egymással történõ beszélgetésére vonat-
kozó – a szolgáltatási szerzõdésekben foglalt kedvezményes – használati jogosultság addig áll fenn, amíg az adott regio-
nális koordinátor, valamit az önkormányzati és térségi koordinátor munkaviszonya a minisztériummal fennáll. A mun-
kaviszonyának megszûnését követõen a regionális koordinátor, valamint az önkormányzati és térségi koordinátor ingye-
nes használata megszûnik, a részére munkavégzéshez átadott készülékkel és a hozzá kapcsolódó tartozékokkal együtt
köteles elszámolni a minisztérium felé.

A telefonhasználat költségei megtérítésének rendje

19. A telefonhasználat költségeinek megtérítése a regionális koordinátor esetében
19.1. A regionális koordinátor részére a minisztérium által meghatározott keret szabadon lebeszélhetõ.
19.2. A 2007. évben a havonta igénybe vehetõ lebeszélhetõ költségkeret összege: 7000 Ft.
19.3. A szabadon lebeszélhetõ összegen túl jelentkezõ költség a regionális koordinátort terheli. A túllépés mértékének

megfelelõ összeg a havi személyi juttatásból az utasítás 4. melléklete szerint tett nyilatkozata alapján utólagosan kerül le-
vonásra.

20. Költségtérítés az önkormányzati és térségi koordinátor esetében
20.1. Az önkormányzati és térségi koordinátor valamennyi a minisztérium által biztosított mobiltelefon-használattal

kapcsolatban felmerülõ költséget (beleértve a havi díjat is) maga viseli, a minisztérium, a mobilszolgáltató és az önkor-
mányzati és térségi koordinátor között létrejött szolgáltatási szerzõdés alapján.
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IV. EGYÉB JUTTATÁSOK

21. Az önkormányzati és térségi koordinátort étkezési hozzájárulás illeti meg, melyet vásárlási utalvány formájában
minden hónap 5-ig az illetményelszámolással együtt részére át kell adni.

22. Az étkezési hozzájárulás formája hideg étkezési utalvány, melynek összege a 2007. évben havi 5000 Ft.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Az utasítás a 16–22. pontban foglaltak kivételével a közzététele napján lép hatályba.
24. Az utasítás 16–22. pontja az utasítás közzétételét követõ hónap 1. napján lép hatályba.

25. Az utasítás rendelkezéseit – a 16–22. pontban foglalt rendelkezések kivételével – a regionális koordinátor vala-
mint az önkormányzati és térségi koordinátor munkaszerzõdésének aláírásától, a tényleges munkavégzés kezdetétõl a
folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. melléklet a 11/2007. (BK 13.) ÖTM utasításhoz

Havi költségtérítési lista

200………………… havi költségtérítés listája a ……………………………… (név) önkormányzati és térségi koor-
dinátora /regionális koordinátora* részérõl.

A) Saját tulajdonú gépkocsi használat költségtérítése kiküldetési rendelvénnyel
– kiküldetési rendelvény ………………… db
– gépkocsi típusa, rendszáma ………………………………..……………………….
– kalkulált költség összege ………………… Ft
Mellékelt bizonylatok száma ………………… db

B) Utazási költségtérítést alátámasztó számviteli bizonylatok:
– kalkulált költség összege ………………… Ft
Mellékelt bizonylatok száma ………………… db

Aláírásommal hitelt érdemlõen, felelõsségem teljes tudatában elismerem, hogy a lista csak az általam igénybe vett,
a munkavégzés szempontjából szükséges költségekrõl készült adatokat tartalmazza.

……………………, 200…………………

………………………………………………
önkormányzati és térségi koordinátor

Ellenõrizte:

………………………………………………
regionális koordinátor

* Megfelelõ rész aláhúzandó.
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2. melléklet a 11/2007. (BK 13.) ÖTM utasításhoz

Belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás
a regionális koordinátorok és az önkormányzati és térségi koordinátor részére

I. KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY

A kiküldött neve: …………………………………………………………………

Beosztása: Regionális koordinátor /önkormányzati és térségi koordinátor

szervezeti egysége: ÖTM

Utazzék a II. pontban meghatározott idõpontokban, a megjelölt helységekbe.

A kiküldetés célja: II. pont alapján.

Igénybe vehetõ közlekedési eszköz: ………………………………………………………

(Saját tulajdonú személygépkocsi használata esetén az alábbi táblázatot is ki kell tölteni!)

rendszám:
hengerûrtartalom:
üzemanyag típusa:
tulajdonos:
CASCO biztosítás kötvényszáma:

……………………………………………
…………………………………………… cm3

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

…………………………………………………
kiküldõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása és bélyegzõje

Megtett távolság összesen:
Üzemanyag felhasználási norma:
Norma szerint felhasználható:
Üzemanyag mennyisége:
APEH üzemanyagár:
Üzemanyagköltség:
Normaköltség:
Elszámolható költség összesen:

………………… km Kifizetendõ: ……………… Ft
………………… Ft/liter /km
…………………, azaz ………………………………………
………………… liter
………………… Ft
………………… Ft
………………… Ft
………………… Ft
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II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

Személygépkocsi kilométeróra állása hó elején (nyitó érték):1

Személygépkocsi kilométeróra állása hó végén (záró érték):

INDULÁS ÉRKEZÉS Megtett
távolság

(km)

Utazási
költség

(Ft)
Kiküldetés célja

honnan hónap, nap hova hónap, nap

Összesen:
Mellékelt bizonylatok száma: ………… db …………………………………

A kiküldetésben eltöltött idõ szükségességét és a kiküldetés teljesítését igazolom:

Budapest, 20… ……………… hó …… nap

…………………………………
vezetõ aláírása

1 Csak saját tulajdonú személygépkocsi használata esetén szükséges a kilométerállás kitöltése!!
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3. melléklet a 11/2007. (BK 13.) ÖTM utasításhoz

NYILATKOZAT saját tulajdonú gépjármûrõl

Alulírott ……………………………………………………… büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
a hivatali célra igénybe vett ………………………… forgalmi rendszámú …………………………………… Casco
kötvényszámú gépkocsi a saját/házastársam* tulajdonában van.

A gépjármû ………………………………… sz. forgalmi engedélye …………………………-ig érvényes.

Kijelentem továbbá, hogy a gépjármûre kötött kötelezõ felelõsségbiztosítás és a fentiekben hivatkozott Casco biztosí-
tás érvényes.

Tudomásul veszem, hogy a hivatali célú költségtérítés igénybevételéhez csak saját tulajdonú, valamint a regionális
koordinátor, önkormányzati és térségi koordinátor házastársának tulajdonában lévõ gépjármû használható.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a fentiek értelmében érvényes forgalmi engedély, vagy érvényes biztosítás (kötele-
zõ felelõsségbiztosítás és Casco) nélkül a saját gépkocsi hivatali célra történõ használatra nem vagyok jogosult.

Hozzájárulok, hogy a fentiekben megadott adatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kezelje, és
azok valódiságát idõszakonként ellenõrizze.

Utasaim biztonságáért büntetõjogi, erkölcsi és anyagi felelõséggel tartozom. Az utazás során történt közlekedési ese-
ményekért, esetleges balesetért, illetve az utazás során keletkezett károkért a mindenkor hatályos jogszabályok szerint
tartozom felelõséggel.

Budapest, 200.. ………………….. hó ……… nap

………………………………………………
a gépjármû vezetõje

Elõttünk mint tanúk elõtt:

1. ……………………………………………… 2. ………………………………………………
(név, lakcím) (név, lakcím)

* Megfelelõ rész aláhúzandó.
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4. melléklet a 11/2007. (BK 13.) ÖTM utasításhoz

Hozzájáruló nyilatkozat

A 2007. évben a regionális koordinátor által használt mobiltelefon költség túllépés
munkabérbõl való levonásáról

Alulírott …………………………………………………… regionális koordinátor, az Önkormányzati és Területfej-
lesztési munkavállalója hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a 11/2007. (BK 13.) számú miniszteri utasításban szabá-
lyozott 7000 Ft-os (azaz hétezer forintos) mobiltelefon használatra vonatkozó költségtérítésre vonatkozó keretet túllé-
pem, a túllépés mértékének összegét a Pénzügyi és Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya munkabérembõl levonja.

Budapest, 2007. ………………………………
……………………………………………

regionális koordinátor

Elõttünk mint tanúk elõtt:

1. ……………………………………………… 2. ………………………………………………
(név, lakcím) (név, lakcím)

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete 2007. június 6-i ülésérõl

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) 2007. június 6-án ülést tartott.

A MAT megtárgyalta

1. a Javaslat „A pályakezdõ diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának ösztönzése a közigazgatásban” elnevezésû
program támogatására,

2. a Javaslat „A diplomás pályakezdõk ösztöndíjas foglalkoztatása” elnevezésû központi program támogatásáról szóló
21/2007. (IV. 4.) MAT határozat módosítására,

3. a Javaslat a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi központi keretének egyes jogcímei közötti átcsoportosításra,

4. a MÁV Rt. átalakulási programja kapcsán 2005-2006-ban végrehajtásra kerülõ csoportos létszámcsökkentések
kezelésére indított támogatási program módosítása,

5. a Javaslat a MAT 87/2006. (XII. 6.) határozata 1. számú mellékletében 10. sorszámmal megjelölt „Tulajdonosi jog-
gyakorlás” címû program támogatási keretének módosítására,

6. a Munkaerõpiacon hátrányban lévõk foglalkoztathatóságának elõsegítését szolgáló programok támogatása,

7. a Beszámoló a 2006. évi bértarifa adatfelvétel központi program támogatására a 7/2006. (II. 1.) MAT határozattal
biztosított forrás felhasználásáról,

8. a Beszámoló a Munkaerõpiaci Alap 2006. évi költségvetésének teljesítésérõl,

9. a Javaslat, a fagy- és/vagy jégkár által érintett alkalmi munkát vállalók közmunka programjára,

10. a Javaslat az egészségügyi rendszer átalakítása keretében kidolgozásra került “Mobilitás Program” támogatására
hozott 22/2007. (IV. 4.) MAT határozat módosítására,

1450 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/28. szám



11. Javaslat a „Távmunka pályázat 2007” program támogatásáról szóló 9/2007. (II. 7.) MAT határozat 2. pontjának
módosítására, valamint

12. Javaslat a Társadalmi Párbeszéd Központ mûködése, valamint a társadalmi párbeszéd programok költségei hiá-
nyának és az európai uniós szakmai együttmûködési program költségeinek a finanszírozására

tárgyú elõterjesztéseket.

A MAT

1. döntött arról, hogy „A diplomás pályakezdõk ösztöndíjas foglalkoztatásának ösztönzése a közigazgatásban” prog-
ram megvalósítására támogatást biztosít [35/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

2. elfogadta a 21/2007. (IV. 4.) MAT határozat 2. pontjának módosítását [36/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

3. döntött a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi központi keretének egyes jogcímei közötti átcsoportosításról [37/2007. (VI. 6.)
MAT határozat];

4. döntött a MÁV Rt. átalakulási programja kapcsán 2005-2006-ban végrehajtásra kerülõ csoportos létszámcsökken-
tések kezelésére indított támogatási program módosításáról [38/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

5. döntött arról, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. évi támogatása keretében megjelölt „Tulajdo-
nosi joggyakorlás program” támogatási keretét megemeli [39/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

6. döntött arról, hogy „A munkaerõpiacon hátrányban lévõk foglalkoztathatóságának elõsegítését szolgáló progra-
mok” támogatására forrást biztosít [40/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

7. elfogadta a 2006. évi bértarifa adatfelvétel központi program támogatására biztosított keretösszeg felhasználásáról
szóló beszámolót [41/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

8. elfogadta a beszámolót a Munkaerõpiaci Alap 2006. évi költségvetésének teljesítésérõl, határozat nem született;

9. döntött a fagy- és/vagy jégkár által érintett alkalmi munkát vállalók közmunka programjának támogatásáról
[42/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

10. elfogadta az egészségügyi rendszer átalakítása keretében kidolgozásra került „Mobilitás Program” támogatására
hozott 22/2007. (IV. 4.) MAT határozat módosítását [43/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

11. jóváhagyta a „Távmunka pályázat 2007” program támogatásáról szóló 9/2007. (II. 7.) MAT határozat 2. pontjának
módosítását [44/2007. (VI. 6.) MAT határozat];

12. döntött arról, hogy a TPK mûködése, valamint a társadalmi párbeszéd programok költségei hiányának a fedezeté-
re, dologi kiadások jogcímre a Munkaerõpiaci Alap (MPA) kiadási elõirányzatai közötti átcsoportosítással az MPA
2007. évi „Foglalkoztatási és képzési támogatások” elõirányzat központi kerete terhére forrást biztosít [45/2007. (VI. 6.)
MAT határozat].

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

* * *

35/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat „A diplomás pályakezdõk ösztöndíjas foglalkoztatásának ösztönzése a közigazgatásban” elnevezésû

program támogatására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta „A diplomás pályakezdõk ösztöndíjas foglalkoztatásának ösztönzése a közigazgatásban”
elnevezésû program indítására benyújtott elõterjesztést,

2. döntött arról, hogy a program megvalósítására a Munkaerõpiaci Alap (MPA) foglalkoztatási alaprésze központi ke-
rete terhére 70 000 ezer Ft forrást biztosít az alábbi bontásban:

a) 2007. év: 53 000 ezer Ft,
b) 2008. év: 17 000 ezer Ft.
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3. Felkéri a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központot, hogy
a) gondoskodjon a program végrehajtására jóváhagyott forrás felhasználásáról és ehhez kapcsolódóan a program le-

bonyolításáról,
b) a program befejezését követõen nyújtson be elõterjesztést a program teljesítésérõl a Testület 2008. novemberi ülé-

sére.

4. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
havi pénzigénylése alapján biztosítsa a támogatási összeget az MPA 2007., illetve 2008. évi foglalkoztatási alaprésze
központi keretébõl.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *

36/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat „A diplomás pályakezdõk ösztöndíjas foglalkoztatása” elnevezésû központi program támogatásáról

szóló 21/2007. (IV. 4.) MAT határozat 2. pontjának módosítására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében megtárgyalta és elfogadta a 21/2007. (IV. 4.)
MAT határozat 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2. döntött arról, hogy a program megvalósítására, a program 374 081,4 ezer Ft-os költségéhez a Munkaerõpiaci Alap
(MPA) foglalkoztatási alaprésze központi kerete terhére 270 329,4 ezer Ft forrást biztosít az alábbi bontásban:

a) 2007. év: bértámogatás 53 262,00 ezer Ft
járulékátvállalás 14 320,35 ezer Ft

b) 2008. év: bértámogatás 159 786,00 ezer Ft
járulékátvállalás 42 961,05 ezer Ft”

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *

37/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi központi keretének egyes jogcímei közötti átcsoportosításra

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta a fenti tárgyban benyújtott elõterjesztést,
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2. döntött arról, hogy a Munkaerõpiaci Alap (MPA) foglalkoztatási alaprésze 2007. évi központi keretén belül
a) a „Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó központi foglalkoztatási program”

jogcímre szolgáló 300 millió Ft-os keretösszegét 290 millió Ft-tal 10 millió Ft-ra csökkenti,
b) a „Nagyberuházások tárgyi eszköz fejlesztésének addicionális támogatása (egyedi kormánydöntés alapján)” jogcí-

met 360 millió Ft-tal csökkenti,
c) a „Magas hozzáadott értékû tevékenységek munkahelyteremtõ beruházásainak támogatása” jogcím 200 millió Ft-os ke-

retösszegét 118,0 millió Ft-tal 318,0 millió Ft-ra megemeli,
d) a „Munkahelyteremtõ beruházások támogatása pályázati úton” jogcím 1800 millió Ft-os keretösszegét 532 mil-

lió Ft-tal 2332 millió Ft-ra megemeli.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *

38/2007. (VI. 6.) MAT határozat
A MÁV Rt. átalakulási programja kapcsán 2005-2006-ban végrehajtásra kerülõ csoportos

létszámcsökkentések kezelésére indított támogatási program módosítása

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta a program módosítására benyújtott elõterjesztést az alábbiak szerint:
a) jóváhagyja a 44/2005. (VII. 6) MAT határozat 1. pontjában biztosított 170 millió Ft összegû forrás 60 millió Ft-tal

110 millió Ft-ra történõ csökkentését,
b) döntött arról, hogy a program megvalósítására szolgáló, meghosszabbított határidõ végéig a programmenedzsment

mûködésének költségeit a Támogatott saját forrása terhére biztosítsa, és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) rendelkezésére álló, kötelezettségvállalással nem terhelt pénzösszeg terhére csak csoportos létszámcsökkentés
keretében elbocsátásra kerülõ munkavállalók célcsoportjára, és csak a program támogatási elemeire fordított kiadások
számolhatók el,

c) hozzájárul a program 27/2006. (IV. 6.) MAT határozat 2. pontja szerinti megvalósítási határidejének 2007. június
30-ról 2008. július 30-ra való módosításához, illetve a program megvalósításáról szóló beszámolók határidejének módo-
sításához oly módon, hogy 2007. augusztus 31-ig, illetve 2008. március 31-ig további részbeszámolók, 2008. augusztus
31-ig záró beszámoló keretében kell az OFA-nak számot adnia a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére a prog-
ram megvalósulásáról és a pénzeszközök felhasználásáról.

2. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy
a) az 1. pontban foglaltak szerint módosítsa a program megvalósítására vonatkozóan az OFA-val kötött megállapo-

dást,
b) a program befejezését követõen az 1. c) pont szerint számoltassa el az OFA-t a program megvalósulásáról és a pénz-

eszközök felhasználásáról,
c) a záró elszámolás elfogadását követõen nyújtson be elõterjesztést a program teljesítésérõl a Testület soron követke-

zõ ülésére.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *
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39/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat a MAT 87/2006. (XII. 18.) határozata

1. számú mellékletében 10. sorszámmal megjelölt „Tulajdonosi joggyakorlás” címû program
támogatási keretének módosítására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta a MAT 87/2006. (XII. 18.) határozata 1. számú mellékletében 10. sorszámmal megjelölt
„Tulajdonosi joggyakorlás” címû program támogatási keretének módosítása céljából benyújtott elõterjesztést;

2. döntött arról, hogy a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze 2007. évi központi kerete terhére az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2007. évi támogatása keretében nyújtott – a MAT 87/2006. (XII. 18.) határozata 1. sz.
mellékletében 10. sorszámmal megjelölt „Tulajdonosi joggyakorlás c. program” 350 000 000 Ft összegû támogatási ke-
retét 180 000 000 Ft-tal 530 000 000 Ft-ra megemeli.

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy az OFA-val a program megvalósítására kötött megállapo-
dást a 2. pontban foglaltaknak megfelelõen módosítsa.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *

40/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat „A munkaerõpiacon hátrányban lévõk foglalkoztathatóságának elõsegítését szolgáló programok”

KAPU alprogramjának támogatására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta „A munkaerõpiacon hátrányban lévõk foglalkoztathatóságának elõsegítését szolgáló
programok” KAPU alprogramjának indítására benyújtott elõterjesztést;

2. döntött arról, hogy a program megvalósítására a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze 2007. évi központi
kerete terhére 50 millió Ft forrást biztosít azzal, hogy a program megvalósításába bevont önkéntesek 50%-a nem a szoci-
ális ágazatban folytatja tevékenységét,

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy
a) a program megvalósítására, a támogatás felhasználására, kössön megállapodást az Országos Foglalkoztatási Köz-

alapítvánnyal (OFA),
b) a program befejezését követõen számoltassa el az OFA-t a program végrehajtásáról és a pénzeszközök felhasználá-

sáról 2009. január 31-ig,
c) az elszámolás elfogadását követõen nyújtson be elõterjesztést a program teljesítésérõl a Testület soron következõ

ülésére.
4. Felkéri az OFA-t, hogy a program megvalósulásáról félévente készítsen szakmai tájékoztatót a Testület részére.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *
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41/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Beszámoló a szociális párbeszéd intézményeinek fejlesztésével, mûködtetésével kapcsolatos

2006. évi központi programok keretében a 2006. évi bértarifa adatfelvétel központi program támogatására
a 7/2006. (II. 1.) MAT határozattal biztosított támogatás felhasználásáról

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében elfogadja a szociális párbeszéd intézményeinek fej-
lesztésével, mûködtetésével kapcsolatos 2006. évi központi programok keretében a 7/2006. (II. 1.) MAT határozattal a
2006. évi bértarifa adatfelvétel központi program támogatására biztosított 38 millió forint keretösszeg felhasználásáról
szóló beszámolót a mellékelt összefoglaló táblázatban foglaltak szerint.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 41/2007. (VI. 6.) MAT határozathoz

A 2006. évi bértarifa adatfelvétel központi program támogatására biztosított
38 millió forint keretösszeg felhasználása

adatok forintban

Felhasználási jogcím
Személyi
kiadások

Munkaadót terhelõ

járulék
Dologi

kiadások
Beruházási
kiadások

Összesen

1. Informatikai fejlesztés 0 0 0 3 000 000 3 000 000
Felhasználás 0 0 0 2 785 725 2 785 725
Maradvány 0 0 0 214 275 214 275

2. Adatlap érkeztetése 600 000 200 000 0 0 800 000
Felhasználás 599 500 165 055 0 0 764 555
Maradvány 500 34 945 0 0 35 445

3. Adatlapok elõállítása, terjesztése 0 0 12 300 000 0 12 300 000
Felhasználás 0 0 12 300 000 0 12 300 000
Maradvány 0 0 0 0 0

4. Adatlapok ellenõrzése, összefüggés-vizsgálatok 0 0 3 200 000 0 3 200 000
Felhasználás 0 0 3 200 000 0 3 200 000
Maradvány 0 0 0 0 0

5. Adatrögzítés és feldolgozás költségei 0 0 10 740 000 0 10 740 000
Felhasználás 0 0 10 664 154 0 10 664 154
Maradvány 0 0 75 846 0 75 846

6. Tájékoztatók, jelentések költségei 0 0 7 960 000 0 7 960 000
Felhasználás 0 0 7 960 000 0 7 960 000
Maradvány 0 0 0 0 0

Keret összesen: 600 000 200 000 34 200 000 3 000 000 38 000 000
Felhasználás összesen: 599 500 165 055 34 124 154 2 785 725 37 674 434
Maradvány összesen: 500 34 945 75 846 214 275 325 566

* * *
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42/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat, a fagy- és/vagy jégkár által érintett alkalmi munkát vállalók közmunka programjára

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl, és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta a közmunka program 2007. évi támogatásáról szóló elõterjesztést azzal, hogy a támogatás
a) alkalmi és idõszakos munkavállalóként foglalkoztatottak körére, és
b) a korábbi foglalkoztatás, de legfeljebb 3 hónap idõtartamára terjedhet ki,
c) a foglalkoztatók állami, és non-profit szervek lehetnek;

2. hozzájárul, hogy a program finanszírozására a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze 2007. évi központi ke-
rete terhére 250,0 millió forint felhasználásra kerüljön.

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy
a) kössön megállapodást a Közmunka Tanáccsal a program megvalósítására,
b) kérjen beszámolót a Közmunka Tanácstól a program megvalósulásáról és a támogatási összeg felhasználásáról

2007. december 15-ig,
c) terjesszen elõ beszámolót a program teljesítésérõl a MAT soron következõ ülésére.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *

43/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat az egészségügyi rendszer átalakítása keretében kidolgozásra került

„Mobilitás Program” támogatására hozott 22/2007. (IV. 4.) MAT határozat módosítására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi rendszer átalakítása keretében kidolgozásra került „Mobilitás Program”
támogatására hozott 22/2007. (IV. 4.) MAT határozat módosítását,

2. hozzájárul, hogy a programba az érintett egészségügyi dolgozók 2007. október 31.-ig léphetnek be.

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA) kötött
megállapodást a 2. pontnak megfelelõen, és a program szakmai és pénzügyi elszámolásnak határidejét 2008. december
31-re módosítsa.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *
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44/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat a „Távmunka pályázat 2007” program támogatásáról szóló 9/2007. (II. 7.) MAT határozat

2. pontjának módosítására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében jóváhagyja a 9/2007. (II. 7.) MAT ha-
tározat 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2. jóváhagyja, hogy a pályázat megvalósítására a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze központi kerete ter-
hére összesen 500 057 600 Ft kerüljön felhasználásra, amelybõl

a) 2007. évben
– bértámogatásra 440 745 300 Ft,
– képzési támogatásra 35 500 000 Ft,
– lebonyolításra, monitoringra 15 874 800 Ft,

b) 2008. évre áthúzódóan lebonyolításra, monitoringra 7 937 500 Ft

használható fel.”

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

* * *

45/2007. (VI. 6.) MAT határozat
Javaslat a Társadalmi Párbeszéd Központ mûködése, valamint a társadalmi párbeszéd programok

költségei hiányának és az európai uniós szakmai együttmûködési program költségeinek a finanszírozására

A Munkaeroõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 3. pontjában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta a Társadalmi Párbeszéd Központ (TPK) mûködése, valamint a társadalmi párbeszéd
programok költségei hiányának a pótlására és az európai uniós szakmai együttmûködési program költségeinek a finan-
szírozására vonatkozó elõterjesztést,

2. döntött arról, hogy a TPK mûködése, valamint a társadalmi párbeszéd programok költségei hiányának a fedezetére,
dologi kiadások jogcímre a Munkaerõpiaci Alap (MPA) kiadási elõirányzatai közötti átcsoportosítással az MPA 2007.
évi „Foglalkoztatási és képzési támogatások” elõirányzat központi kerete terhére forrást biztosít az alábbi módon:

a) az MPA 2007. évi „Foglalkoztatási és képzési támogatások” elõirányzat 63 millió Ft-tal csökken, ezzel egyidejûleg
b) az „Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz” elõirányzat 56,0 millió Ft-tal,
c) a „Társadalmi párbeszéd programok” elõirányzat 7 millió Ft-tal megemelkedik.

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy a 2. pontban foglaltaknak megfelelõen az elõirányzat átcso-
portosításra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4. Döntött arról, hogy az európai uniós szakmai együttmûködési program megvalósítására az MPA 2007. évi „Foglal-
koztatási és képzési támogatások” elõirányzat központi kerete terhére 8,2 millió Ft forrást biztosít a határozat melléklete
szerinti bontásban.

5. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy

a) a program megvalósítására vonatkozóan kössön megállapodást a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal (FSzH),
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b) a program befejezését követõen 2008. július 31-ig számoltassa el az FSZH-t a program megvalósulásáról és a pénz-
eszköz felhasználásáról,

c) az elszámolás elfogadását követõen nyújtson be elõterjesztést a programok teljesítésérõl a Testület soron következõ
ülésére.

Dr. Zs. Szõke Zoltán s. k.,
a munkaadói oldal részérõl

Bõhm Zsuzsanna s. k.,
a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 45/2007. (VI. 6.) MAT határozathoz

„Az európai uniós szakmai együttmûködési program” megvalósításának költségterve

Feladat Érintett létszám Összes költség

Rendezvények fõ Ft

Felkészülés a 2011. évi magyar elnökség feladataira 300 2 280 000

Regionális Európa Klubok 800 3 780 000

Foglalkoztatási partnerségek kezdeményezése 560 2 140 000

ÖSSZESEN: 1660 8 200 000

Melléklet a 45/2007. (VI. 6.) MAT határozathoz

„Az európai uniós szakmai együttmûködési program” megvalósításának szakmai terve

Felkészülés a 2011. évi magyar elnökség feladataira
A magyar elnökségre (2011-re) idõben történõ felkészülést elõkészítõ helyzetfelmérés, tervezés feladatai között sze-

repel a legjobb uniós gyakorlatok megismerése, az elvárások, a szociális partnerek együttmûködési területeinek, lehetsé-
ges közös szervezésû programjainak elõzetes feltárása, tervezése. Ezen túli feladat az uniós alkotmányozás, a munka vi-
lágát érintõ távlatos és rövidtávra szóló koncepciók szélesebb körû megismertetése, a hazai érdekek európai szinten törté-
nõ megfelelõ szakmai képviselete – az ezekhez szükséges – magyarországi szociális dialógus megismertetése. Az Euró-
pai Unió 2007-tõl kezdõdõ új költségvetési periódusa, valamint a TÁMOP keretében meghirdetésre kerülõ pályázatokon
való sikeres részvételre történõ közös szakmai felkészülés támogatása is céljaink között szerepel.

Elõadói díj: 30 ezer Ft/óra 2 x 3 elõadóval
Terembérlet: 60 ezer Ft/nap
Étkezés: igény szerint vagy kb. 2 500 Ft/ebéd
Kávészünet: 600 Ft/szünet

Regionális Európa Klubok
A regionális klubok célja, hogy a szociális partnerek stratégiai partnerek legyenek a programozásban, a pályázatok-

ban, a foglalkoztatási stratégia megvalósításában a hazai és az EU régiók szintjén is.
Országos és térségi szintû találkozókat szervezünk a magyar és az EU tagországok EU Parlamenti képviselõivel az új

EU irányelvek kidolgozásának folyamatában, annak érdekében, hogy a szociális partnerek bekapcsolódhassanak az EU
jogszabály alkotási folyamatába, illetve, hogy a szociális partnerek véleménye is eljusson a parlamenti képviselõkhöz a
jogszabály alkotási folyamatban.

A munkavállalói és munkáltatói szervezetek regionális szerepének erõsítése az ehhez szükséges információk, kompe-
tenciák, a regionális szintû érdekek megfogalmazása érdekében, a szociális partnerek regionális kapcsolatainak erõsíté-
sére szociális partneri klubokat szervezünk régiókban.

Elõadói díj: 30 ezer Ft/óra
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Terembérlet: 60 ezer Ft/nap
Étkezés: igény szerint, kb. 2500 Ft/ebéd
Kávészünet: 600 Ft/ szünet

Foglalkoztatási partnerségek kezdeményezése
A szociális partnerek ausztriai tanulmányútja során ismerkedtek meg a helyi foglalkoztatási partnerségek ausztriai

gyakorlatával 2004-ben. Ezt követõen az országos road-show eredményeként a ROP pályázatában a szociális partnerek
aktív szerepet vállaltak a foglalkoztatási partnerségek (paktumok) létrehozásában.

Ezt a szerepet erõsítve a szociális partnerek az új tervezési periódusban is részt vállalnak a regionális platformok létre-
jöttében, valamint a térségi partnerségek bõvülésében a jó gyakorlatok és a EU-s tapasztalatok terjesztésével az OFA
Kht. és szakértõi közremûködésével.

A területi (regionális) érdekérvényesítés erõsítése- és a helyi foglalkoztatási partnerség általánossá tétele érdekében
térségi roadshow-t szervezünk a szociális partnerek közremûködésével, a térségi munkaügyi kirendeltségekkel együtt-
mûködve a helyi foglalkoztatási partnerségek (foglalkoztatási paktumok) létrehozásának ösztönzésére, annak érdeké-
ben, hogy a foglalkoztatási problémák a keletkezési helyükhöz legközelebb oldódjanak meg, partnerségi együttmûkö-
désben.

Kezdeményezzük a régiós platformok létrejöttét a régiós munkaügyi központok, a régiós munkaügyi tanácsok és a
szociális partnerek helyi képviselõinek együttmûködésével.

Elõadói díj: 30 ezer Ft/óra 4 elõadóval 6 óra
Terembérlet: 60 ezer Ft/nap
Étkezés: igény szerint, vagy kb. 2500 Ft/ebéd
Kávészünet: 600 Ft/ szünet

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓK

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
tájékoztatása

az egyéni védõeszközök megfelelõségét vizsgáló, tanúsító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésének
részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetõleg

az Európai Unió tagállamainak való bejelentésérõl, valamint a kijelölési eljárásért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szerint kiadott EK-típustanúsítvány közzétételérõl

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakterült vonatkozásában az egyéni védõeszközök
megfelelõségét vizsgáló, tanúsító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak,
illetõleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentésérõl, valamint a kijelölési eljárásért fizetendõ igazgatási szolgál-
tatási díjról szóló 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: FMM rendelet) 16. §-a alapján a BIMEO Vizsgáló
és Kutató-fejlesztõ Kft. 2007. május 22-én az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõséget a 14. § (1) be-
kezdése szerinti EK-típustanúsítvány kiadásáról tájékoztatta.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség az FMM rendelet 21. § 1) bekezdés f) pontja alapján ennek
megfelelõen az alábbiakat teszi közzé:

EK-típustanúsítványt kiadó bejelentett tanúsító szervezet:
BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztõ Kft. (Rövid nevén: BIMEO) (1047 Budapest, Baross u. 39., telefon: 1/272-0011,

fax: 1/369-1058)
E-mail: BIMEO@bimeo.hu
Bejelentett tanúsító szervezet azonosító száma: 1524
EK-típustanúsítvány száma: 72-K/2007
Egyéni védõeszköz megnevezése: ötujjas, bélelt, fehér textil védõkesztyû
Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: BOSS HOT WING.
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A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A FilmJus a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdése, 26. § (8) be-
kezdésének második mondata és 90. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások nyilvános-
ság számára lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetõvé tétele engedélyezése fejében fizetendõ jogdíjakat és e felhasználá-
sok egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya

1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzõk: rendezõ, filmíró, operatõr és a FilmJus Felosztási Sza-
bályzatában megjelölt, ezen kategóriákba sorolt egyéb alkotók.

1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott magyarországi gyártású (azaz
magyarországi székhelyû filmelõállító által elõállított) filmalkotásoknak vagy azok részleteinek (a továbbiakban együtt:
filmalkotások) az 1.3. pontban meghatározott nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetõvé tétele engedélyezése fejé-
ben fizetendõk.

1.3. A nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetõvé tétel a filmalkotásoknak vezeték útján vagy bármely más eszköz-
zel vagy módon a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétele úgy, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét
egyénileg választhatják meg (a továbbiakban: lehívásra hozzáférhetõvé tétel vagy felhasználás). A lehívásra hozzáférhetõ-
vé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott filmalkotásokat számítógépre vagy bármely
hordozóra letölthetik-e.

1.4. A filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez az engedélyt kizárólag a jelen jogdíjközleményben
meghatározott filmalkotásokra és felhasználásokra, és kizárólag abban az esetben lehet megadottnak tekinteni, ha a szol-
gáltató [l. 4.1. a) pont] teljesíti a jelen jogdíjközleményben meghatározott feltételeket.

1.5. A filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez a jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyen kívül az
egyéb érintett jogosultak engedélye is szükséges.

1.6. A jogdíjfizetésre kötelezett mentesül a FilmJus-nak történõ jogdíjfizetés alól, ha a szerzõk vagy a filmelõállító
(szerzõdéses vagy egyoldalú) nyilatkozatával igazolja, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk az adott felhasználás
után egyedi megállapodás alapján jogdíjban részesülnek, vagy azt, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk kifejezet-
ten lemondtak az adott felhasználás után õket megilletõ jogdíjról.

2. A jogdíj mértéke

2.1. Letöltést nem engedõ felhasználás
2.1.1. Abban az esetben, ha a filmalkotások ingyenesen hívhatók le:
A fizetendõ jogdíj lehívott filmalkotásonként havonta 30 Ft. Filmalkotás részlete esetén az elõzõ mondatban megálla-

pított jogdíj idõarányosan csökkentett része fizetendõ.

2.1.2. Abban az esetben, ha a filmalkotások díjfizetés ellenében hívhatók le:
A fizetendõ jogdíj: a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 6%-a, ilyen díjbevétel hiányában a szolgálta-

tással kapcsolatban elért egyéb (reklám- és szponzorációs) bevételek 6%-a, de legalább az alábbi jogdíjminimum:
a) legfeljebb 30 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 10 Ft,
b) 31–60 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 20 Ft,
c) 60 percnél hosszabb filmalkotás esetén: lehívásonként 30 Ft.

2.2. Letöltést (tartós másolatkészítést) engedõ felhasználás
2.2.1. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt:
Amennyiben a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt, akkor a 2.2.2. pont szerinti jogdíjmini-

mum fizetendõ.
2.2.2. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el:
A fizetendõ jogdíj: a nyilvánosság tagja által a letöltés fejében fizetett díj vagy az elõfizetési díj 6%-a, ilyen díjbevétel

hiányában a szolgáltatással kapcsolatban elért egyéb (reklám- és szponzorációs) bevételek 6%-a, de legalább az alábbi
jogdíjminimum:

a) legfeljebb 30 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 15 Ft,

1460 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/28. szám



b) 31–60 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 30 Ft,
c) 60 percnél hosszabb filmalkotás esetén: lehívásonként 40 Ft.

2.3. A jelen jogdíjközlemény 2.1.2., 2.2.1. és 2.2.2. pontjaiban meghatározott jogdíjminimumokból kedvezmény adható
az alábbiak szerint:

a) amennyiben az érintett szolgáltató megállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történõ jogdíjfize-
tésrõl és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerzõdésszerûen, teljeskörûen adatot szolgáltat és együttmûködik a
FilmJus-szal, akkor a jogdíjminimumokat a FilmJus 20%-kal csökkentett összegben veszi figyelembe;

b) amennyiben a szolgáltató a filmalkotások lehívásra hozzáférhetõvé tétele során DRM-et alkalmaz, akkor a jogdíj-
minimumokat a FilmJus 10%-kal csökkentett összegben veszi figyelembe;

c) a szolgáltatót a lehívásos szolgáltatásnyújtás elsõ évében a jogdíjminimumokból 10% kedvezmény illeti meg.
Az a)–c) pontban meghatározott kedvezmények együttesen is nyújthatók.

2.4. A jogdíjkedvezmény nyújtása során a FilmJus a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlõ bá-
násmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezménye-
ket nyújt.

2.5. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a szolgáltatónak
az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.

2.6. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem foglalja magában a reklámcélú felhasználás, valamint a
megváltoztatás, átdolgozás szerzõi jogdíját, amelyrõl a szolgáltató az érintett jogosultakkal közvetlenül köteles meg-
állapodni.

2.7. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a filmalkotások lehívásra hozzáférhetõvé tétele köré-
be esõ felhasználások esetén a közzétett szerzõi jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával a FilmJus által
esetenként megállapított szerzõi jogdíj fizetendõ.

3. A felhasználás egyéb feltételei

3.1. A felhasználás részletes feltételeirõl a FilmJus és a szolgáltató szerzõdésben állapodnak meg. Ha a felhasználás
részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

3.1.1. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a jogdíj pedig a negyedévet követõ hónap utolsó napjá-
ig esedékes.

3.1.2. A szolgáltató a filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele esetén az alábbi adatokat köteles szolgál-
tatni a FilmJus-nak:

a) a filmalkotás címe,
b) mûfaja,
c) az elõállítás éve,
d) a filmalkotás elõállítója,
e) a filmalkotás jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzõi (1.1. pont),
f) a filmalkotás hossza (min:sec)/részlet esetén ennek hossza,
g) részlet esetén annak pontos megjelölése, hogy az adott részlet a mûben hol található (min:sec–min:sec);
h) a lehívások száma az adott elszámolási idõszakban.
3.1.3. Az adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.
3.1.4. Az adatszolgáltatás a 3.1.1. pont szerinti elszámolással egyidejûleg esedékes.

3.2. A FilmJus a felhasználás jogosításakor felhatalmazást kér a szolgáltatótól, hogy a többi érintett jogosult (ideértve
azok közös jogkezelõ szervezetét is) tudomására hozza az alábbi adatokat:

a) a szolgáltató neve,
b) címe (székhelye),
c) a szolgáltató által lehívásra hozzáférhetõvé tett filmalkotások azonosításához szükséges adatok,
d) a filmalkotások hozzáférési helye,
e) azt a tényt, hogy a szolgáltató az adott filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételére engedélyt kapott a

FilmJus-tól.

4. Értelmezõ rendelkezések

4.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában
a) szolgáltató: a filmalkotást lehívásra hozzáférhetõvé tételre felajánló (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszol-

gáltatótól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k) útján kap-
csolódó közvetítõ szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet;
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b) egyéb (reklám- és szponzorációs) bevétel: az a bármilyen forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadá-
sával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kö-
telezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

4.2. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a nettó (ÁFA nélküli) bevételt kell érteni.

5. A hozzáférést biztosítók felelõsségének korlátozása

5.1. Ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatá-
sok egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § l) pontjában meghatározott szolgál-
tató az Elker. tv. 9–11. §-aiban meghatározott feltételeknek megfelelõ tevékenységet végzi, és egyébként úgy jár el,
ahogy az a szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható, a FilmJus és az általa képviselt jogosultak irányában a
szerzõi jogsértésért nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn, amennyiben az Elker. tv. 13. §-ában megha-
tározott eljárást lefolytatja.

5.2. Ha az elõzõ pont szerinti szolgáltató a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználást is megvalósítja,
szerzõdést köt a FilmJus-szal, amely – az Elker. tv. 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatásának kötelezettségén túl
tartalmazza az alábbiakat is:

a) a szolgáltató által végzett, az elõzõ pontban megjelölt tevékenységek szerzõi jogi szempontból felhasználást való-
sítanak meg;

b) a FilmJus a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínûsítõ tényeket, továbbá a szerzõi jogot sértõ tartalmú információ
azonosításához szükséges adatokat akként határozza meg, hogy megjelöli a lehívásra hozzáférhetõvé tétel általa gyako-
rolható engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és a közös jogkezelõ egyesületekrõl szóló nyilvántar-
tásba vételét tartalmazó, a hivatalos lapban megjelent közlemény megfelelõ részeit, és egyben kijelenti, hogy csak olyan
szerzõi mû tekintetében és csak olyan vagyoni jog érvényesítése iránt lép fel, amely a megjelölt jogszabályi rendelkezé-
sek és nyilvántartásba vétel alapján közös jogkezelésébe tartozik;

c) a felek a megállapodással összefüggésben hatályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik vagy általuk harmadik sze-
mélyhez címzett írásbeli magánokirat hû másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak megérkezését a
címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését
visszaigazolni.

6. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig érvényesek.*

FilmJus

* * *

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2007. május 21.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

* Az Szjt. 90. §-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben koráb-
ban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.

HIVATALI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Laub Erzsébetnek, a Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének 00101. számú szolgálati igazolványa
elveszett.

Az igazolvány érvénytelen.
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KULTURÁLIS PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Kulturális Alap
pályázati felhívása

Múzeumi Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. szeptember 14.

�

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. szeptember 14.

�

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. szeptember 20.

�

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. szeptember 25.

�

Részletes információ az alábbi helyeken kapható/található
a beérkezési határnapot megelõzõ 30. naptól

az NKA honlapján: www.nka.hu
pályázatok menüpont/aktuális pályázati felhívások

és

az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján
[tel.: 06 (1) 327-4444 vagy 06 (1) 327-4445, fax: 327-4470],

valamint

az NKA Hírlevélben
(Magyar Hivatalos Közlönykiadó: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

(Megjelenik a Kulturális Közlöny mellékleteként is)
várhatóan 2007. július 18-tól.

az NKA Igazgatósága
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázatának eredménye

1. pályatétel: A fõhõs belsõ világának és külsõ feltételeinek összeütközése Németh László Kocsik szeptemberben
vagy Iszony címû regényében

I. díj: Fülöp Anna
Németh László Gimnázium, Budapest
Tanára: Dénes László

I. díj: Hlavacska András
Babits Mihály Gimnázium, Budapest
Tanára: Bodó Anna

II. díj: Egresi Lívia
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Tanára: Forgács Gábor

III. díj: Drahos Éva
Dobó István Gimnázium, Eger
Tanára: Batári Antal

III. díj: Simon Attila
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Szekszárd
Tanára: Farkas-Mikola Edit

2. pályatétel: Bartók alakja és mûvészete a magyar lírában szabadon választott költemények alapján

I. díj: Szabó Laura
Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc
Tanára: Hencz Andrea

II. díj: Horváth Eszter
Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros
Tanára: Péntek Klára

3. pályatétel: A külsõ történések és a belsõ világ ábrázolása egy szabadon választott XX. századi magyar író vagy
költõ önéletrajzi munkájában

I. díj: Nemecz Zsuzsanna (mû: Sinka István: Fekete bojtár vallomásai)
Boronkay György Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium, Vác
Tanára: Sándor Ágnes

II. díj: Vadász Gabriella (mû: Móricz Zsigmond: Életem regénye)
Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros
Tanára: Hutvágnerné Róth Éva

Dicséretet kapott

1. pályatétel:
– Harangozó Nikoletta (Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, Debrecen; tanára: Halmai Ilona),
– Kalácska Adrienn (Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium, Vác; tanára: Havasi Ivett),
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– Kvesztár Emese (Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium, Vác; tanára: Sándor Ágnes),
– Teráz Lilla (Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc; tanára: Károlyiné Gyuricza Mária).

2. pályatétel:
– Kótay-Nagy Annamária (Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium, Vác; tanára: Sándor Ágnes).

3. pályatétel:
– Horváth Boglárka (Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc; tanára: Hencz Andrea),
– Korcsmáros Réka (Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc; tanára: Hencz Andrea),
– Lepsényi Dorina (Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola, Pusztaszabolcs; tanára: Tánczos Krisztina),
– Varga Emese (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen; tanára: Nábrádiné Horváth Ildikó és Gyermánné Huga Ibolya).

Lami Pál s. k.,
igazgató
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. június 28–30.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

166. 50. évfolyam L 166. szám (2007. június 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 728/2007/EK rendelete (2007. június 25.) az egyes mezõgazdasági és ipari ter-
mékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérõl
szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

* A Tanács 729/2007/EK rendelete (2007. június 25.) az egyes ipari, mezõgazdasági és halá-
szati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes
felfüggesztésérõl szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 730/2007/EK rendelete (2007. június 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 731/2007/EK rendelete (2007. június 27.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó
behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
2535/2001/EK rendelet helyesbítésérõl

* A Bizottság 732/2007/EK rendelete (2007. június 26.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaida-
hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szem-
ben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl és a 467/2001/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 79. alkalommal történõ mó-
dosításáról

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

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/442/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 21.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó
növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2007) 2576. számú doku-
mentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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2007/443/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) egyes lengyelországi húságazati létesítményekre
vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításá-
ról [az értesítés a C(2007) 2608. számú dokumentummal történt]1

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 365/06/COL (2006. november 29.) az állami támo-
gatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak hatvanadik módosításáról

167. 50. évfolyam L 167. szám (2007. június 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

2007/419/EK:

* Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi te-
vékenységre vonatkozóan

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

168. 50. évfolyam L 168. szám (2007. június 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 708/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az idegen és nem honos fajoknak az ak-
vakultúrában történõ alkalmazásáról

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

HATÁROZATOK

Tanács

2007/435/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 25.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása”
általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a harmadik országok állampolgá-
rainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról

1 EGT vonatkozású szöveg
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169. 50. évfolyam L 169. szám (2007. június 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 733/2007/EK rendelete (2007. február 22.) az Európai Közösség és Kanada kor-
mánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárá-
saként létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatú-
ráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosí-
tásáról és kiegészítésérõl

* A Tanács 734/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az intervenciós intézkedéseknek az Eu-
rópai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történõ finanszí-
rozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet mó-
dosításáról

* A Tanács 735/2007/EK rendelete (2007. június 11.) a gabonafélék piacának közös szervezé-
sérõl szóló 1784/2003/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 736/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 737/2007/EK rendelete (2007. június 27.) a hatóanyagok elsõ csoportjának a
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megújítási eljárásának meg-
határozásáról és azon anyagok jegyzékének létrehozásáról1

* A Bizottság 738/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az AKCS-jegyzõkönyv és az Indiával
kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek-
nek a 2006/2007-es szállítási idõszak tekintetében történõ kiigazításáról

* A Bizottság 739/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a cukorágazat piacának közös szerve-
zését érintõ reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 493/2006/EK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 740/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh-
és kecskehúsra vonatkozó 2007. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról szóló
1994/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 741/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 742/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem
állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

A Bizottság 743/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 744/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a további feldolgozás nélkül exportált sziru-
pokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 745/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a 958/2006/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 746/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával
készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 747/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-
visszatérítéseinek rögzítésérõl

A Bizottság 748/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési
visszatérítések rögzítésérõl

1 EGT vonatkozású szöveg
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A Bizottság 749/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megálla-
pításáról

A Bizottság 750/2007/EK rendelete (2007. június 28.) egyes cukorágazati termékeknek bizonyos
vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történõ behozatalára vonatkozó be-
hozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos egyes korlátok elértté minõsítésének feloldásáról

A Bizottság 751/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. mel-
léklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/40/EK irányelve (2007. június 28.) a Közösségben a meghatározott nö-
vény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismerésérõl szóló 2001/32/EK
irányelv módosításáról

* A Bizottság 2007/41/EK irányelve (2007. június 28.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterje-
dése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékletei-
nek módosításáról

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

HATÁROZATOK

Tanács

2007/444/EK:

* A Tanács határozata (2007. február 22.) az Európai Közösség és Kanada között a GATT
XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megálla-
podás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának
értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként

2007/445/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 28.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes sze-
mélyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekrõl szóló
2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2006/379/EK és a
2006/1008/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

Bizottság

2007/446/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 21.) az Európai Közösségek Bizottságának a nemzet-
közi bioüzemanyag-fórumon való részvételérõl

2007/447/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szál-
lításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK tanácsi irányelv alapján
történõ engedélyezésérõl szóló 2005/263/EK határozat második módosításáról [az értesítés
a C(2007) 2587. számú dokumentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/448/KKBP közös álláspontja (2007. június 28.) a terrorizmus leküzdésére
vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont
naprakésszé tételérõl, valamint a 2006/380/KKBP és a 2006/1011/KKBP közös álláspont
hatályon kívül helyezésérõl

* A Tanács 2007/449/KKBP határozata (2007. június 28.) a volt Jugoszláviában elkövetett há-
borús bûncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitûzései hatékony
végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekrõl szóló 2004/694/KKBP kö-
zös álláspont végrehajtásáról

170. 50. évfolyam L 170. szám (2007. június 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 718/2007/EK rendelete (2007. június 12.) az elõcsatlakozási támogatási eszköz
(IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

171. 50. évfolyam L 171. szám (2007. június 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyû sze-
mélygépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében tör-
ténõ típusjóváhagyásáról és a jármûjavítási és -karbantartási információk elérhetõségérõl1

* Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 717/2007/EK rendelete (2007. június 27.) a Közösségen
belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a
2002/21/EK irányelv módosításáról1

172. 50. évfolyam L 172. szám (2007. június 30.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 753/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az egyrészrõl az Európai Közösség, más-
részrõl Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megál-
lapodás megkötésérõl

1 EGT vonatkozású szöveg
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Halászati partnerségi megállapodás egyrészrõl az Európai Közösség, másrészrõl Dánia Kor-
mánya és Grönland Helyi Kormánya között

Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösség, másrészrõl Dánia Kormánya és Grönland
Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodásban elõírt halászati lehetõségek
és pénzügyi hozzájárulás megállapításáró

* A Tanács 754/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a
41/2007/EK rendeletnek egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetõségek és az ah-
hoz kapcsolódó feltételek tekintetében történõ módosításáról

A Bizottság 755/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 756/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gyümölcs és zöldség behozata-
lára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló
3223/94/EK bizottsági rendelet módosításáról

* A Bizottság 757/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a takarmányokban lévõ egyes adalék-
anyagok végleges engedélyezésérõl1

* A Bizottság 758/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a Közösség legrászorulóbb személyei-
nek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK bizottsági rendelet módosításáról

* A Bizottság 759/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az Izlandról származó kolbászra vo-
natkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezelésérõl

* A Bizottság 760/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaida-
hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szem-
ben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl és a 467/2001/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 80. alkalommal történõ mó-
dosításáról

A Bizottság 761/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonaágazatban 2007. július 1-jétõl alkal-
mazandó behozatali vámok megállapításáról

A Bizottság 762/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy
rozsból készült dara és durva õrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 763/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalma-
zandó korrekciós tényezõ rögzítésérõl

A Bizottság 764/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések
rögzítésérõl

A Bizottság 765/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó
korrekciós tényezõ rögzítésérõl

A Bizottság 766/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a kö-
zösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 767/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével meg-
nyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárásról

A Bizottság 768/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott fo-
lyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj mini-
mális értékesítési árának megállapításáról

A Bizottság 769/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a vaj minimális értékesítési árának megha-
tározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott
66. egyenkénti pályázati felhívásra

1 EGT vonatkozású szöveg
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A Bizottság 770/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 529/2007/EK rendelettel megnyitott,
fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétõl
2008. június 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítélé-
sérõl

A Bizottság 771/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 545/2007/EK rendelettel megnyitott, fel-
dolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. jú-
lius 1-jétõl 2008. június 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jo-
gok odaítélésérõl

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/42/EK irányelve (2007. június 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen
érintkezésbe kerülõ regenerált cellulózfilmbõl készült anyagokról és tárgyakról (kodifikált
változat)1

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

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/452/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv he-
lyesbítésérõl [az értesítés a C(2007) 3066. számú dokumentummal történt]1

2007/453/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 29.) a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek
valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agy-
velõbántalma elõfordulási kockázata alapján [az értesítés a C(2007) 3114. számú dokumen-
tummal történt]1

2007/454/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 29.) a Közösségben a baromfiknál elõforduló magas
patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések-
rõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3183. számú doku-
mentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/455/KKBP határozata (2007. június 25.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó
intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

1 EGT vonatkozású szöveg
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Czira-Bau Építõ, Kereskedõ és Vendéglátó Kft. „f. a.”
(Cg.: [08 09 000294]; 9021 Gyõr, Árpád u. 42.; felszámo-
lóbiztos: Puskás Béla) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég Gyõr, Árpád út 51. szám alatti
(hrsz.: 6976/A/25.) belterületi garázs ingatlanát.

Irányár:
Garázs: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + általános

forgalmi adó).
A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– Az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ

mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámoló házi-
pénztárába készpénzben legkésõbb a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

– A pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánat-
pénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot.

A meghirdetett ingatlan elõzetes egyeztetés alapján
megtekinthetõ. [Érdeklõdni lehet a 06 (20) 996-3708, vagy
a 06 (76) 486-606-os telefonszlámon].

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat

folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon

pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy

meghatalmazott útján zárt borítékban „Czira-Bau Kft.
PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) a titkárságon kell benyúj-
tani, melynek határideje

2007. július 20. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2007. július 27-én (péntek)

11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszá-
molóbiztos irodája Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatt.

Az eljárásra vonatkozó az 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn és pénteken 9–12 óra között Puskás Béla felszá-
molóbiztos [tel.: 06 (76) 486-606 vagy 06 (20) 996-3708].

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 14. Fpk. 15-06-000425/17. szá-
mú végzésével kijelölt GRENEX Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [15 09 065791]; 4481 Sóstóhegy,
Igrice u. 3.) gazdálkodó szervezet felszámolója képviseleté-
ben eljáró Hajdu Attila felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonában lévõ 1 db 900 000 Ft névértékû DENEX
SPIN-OFF Kft. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice
u. 3.) társaságban meglévõ üzletrészt 900 000 Ft becsér-
téken.

Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A meghirdetett üzletrésszel kapcsolatos információ-

gyûjtés elõzetes egyeztetés alapján [tel.: 06 (42) 421–137].
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 4400 Nyír-

egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell benyújtani
a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2007.
július 5.) követõ 15. nap 10 óra 30 perc–11 óra közötti idõ-
pontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásról szóló döntésrõl a felszámoló a
döntés meghozatalától számított 10 napon belül írásban
fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – megfelelõ ár-
ajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban ér-
tesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthe-
tik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az
ajánlati ár (bruttó), és a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozat egyértelmû meghatározása,
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– a megajánlott bruttó vételár 10%-ának megfelelõ bá-
natpénznek a GRENEX Kft. „f. a.” házi pénztárába történõ
befizetéssel legkésõbb a pályázat benyújtására nyitva álló
határidõig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
(Nyíregyháza, Búza tér 9.) telefon/fax: 06 (42) 421-137,
valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
a PRO-ORG Import-Export Kft. „f. a.” (cégjegyzék-
száma: [01 09 076373]; 1125 Budapest, Óra út 10/B) adós
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:

Mercedes E230 típusú személygépkocsi, gyártási idõ:
1996, futásteljesítmény: 196 000 km, üzemanyag: benzin,
becsértéke: bruttó 1 200 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad dr. Németh Norbert felszámolóbiztos a
359-0242-es telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele 200 000 Ft-nak
(kettõszázezer forintnak) megfelelõ bánatpénz befizetése,
illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ
csatolása. A bánatpénz befizetése 2007. július 25-ig tör-
ténhet a CSABAHOLDING Kft. bankszámlájára: CIB
Bank Rt. 10700165-04411402-52000001. A bánatpénz a
vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén, 8 banki na-
pon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló buda-
pesti székhelyére – CSABAHOLDING Kft., 1132 Buda-
pest, Visegrádi u. 60. I. 4. – kérjük megküldeni, vagy sze-
mélyesen beadni munkanapokon 10 órától 13 óráig. A borí-
tékra írják rá: „PRO-ORG Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. július 26 .

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázni kívánt va-
gyontárgy megjelölését, az ajánlattevõ nevét, címét, gaz-
dálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldá-

nyát másolatban, a nettó és bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik,
a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõ-
ponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A szerzõdés megkötésének határideje: 2007. szeptem-
ber 15.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló, Ta-
nácsadó és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 690835]; 1077
Budapest, Dohány u. 54.; levelezési cím: 1443 Budapest,
Pf. 239.; felszámolóbiztos: dr. Dajka József) mint a
HIROBO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [13 09 109473]; 2111 Szada, Béke u. 34.; korábbi
székhelye: 1151 Budapest, Énekes u. 6.) a Fõvárosi Bíró-
ság által 9. Fpk. 01-06-002474/14. sz. jogerõs végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
alábbi vagyonelemeit:

Skoda Felicia Pickup 1.3. típusú tehergépkocsi, gyártási
év: 1999.

Gépkocsi irányára: 300 000 Ft (háromszázezer forint).
Továbbá értékesítésre kerülnek a felszámolónál lévõ

listában szereplõ készletek, amelyek különbözõ csapágyak
(3010 db), zéger gyûrûk (4247 db) és szimeringek
(2304 db).

A készletek irányára: 3 500 000 Ft + áfa (hárommil-
lió-ötszázezer forint + áfa), melyek egyben kerülnek érté-
kesítésre.

A teljes készletlistára benyújtott pályázat azonos felté-
telek esetén elõnyben részesül.

A pályázatban való részvétel feltétele a felajánlott
bruttó vételár legalább 10%-ának bánatpénzként való befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
HIROBO Kft „f. a.” megjelöléssel a CÉG-CONTROLL
Kft. 10100716-46601100-02000004 sz. elkülönített bank-
számlájára, vagy a felszámoló irodájában.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a pályázati vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázat-
hoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói
igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden eset-
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ben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jel-
zõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bi-
zonyító banki igazolást.

A bánatpénz a pályázati felhívás visszavonása, az aján-
latok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályá-
zatok elbírálása után visszafizetésre kerül az alábbi kivéte-
lektõl eltekintve:

Nem jár vissza, ha az ajánlattevõ a pályázatot megnyeri,
és ezért a vételárba be kell számítani. Továbbá akkor sem,
ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt
ajánlatát visszavonta, vagy a szerzõdés megkötése neki
felróható vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiú-
sul meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az
ajánlattevõ a benyújtásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
vonta vissza ajánlatát, vagy a bánatpénz befizetése ellené-
re nem nyújtott be pályázatot.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyonelemért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulaj-
donjog változásával kapcsolatos minden költség a pályá-
zót (vevõt) terheli.

Az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokba lé-
pésnek is elõfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése.

Az ajánlatokat személyesen a felszámoló irodájá-
ban (1077 Budapest, Dohány u. 54.) hétfõtõl péntekig
9–14 óráig, vagy írásban (1443 Budapest, Pf. 239) kell be-
nyújtani, legkésõbb

2007. július 20-án 12 óráig

történõ beérkezéssel. A zárt borítékra kérjük ráírni:
HIROBO Kft. „f. a.” pályázat.

A meghirdetett vagyonelemek megtekintése telefonon
történõ [tel.: 06 (1) 413-6714] egyeztetést követõen lehet-
séges.

A pályázatok bontására és elbírálására a benyújtási ha-
táridõ lejárta után számított 15 munkanapon belül köz-
jegyzõ jelenlétében kerül sor.

A felszámoló értesíti az esetleges elõvásárlásra jogosul-
takat, hogy elõvásárlási jogukat ezen pályázaton gyakorol-
hatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.

A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – az értékesítést követõ 30 napon belül – meg-
köti az adásvételi szerzõdést.

A Hornyák Pc Trade Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[01 09 719238]; 1034 Budapest, Szentendrei út 4.) kije-
lölt felszámolója a Gordius Consulting Zrt. (Cg.:

[01 10 042573]; 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.) a Cstv.
49. § (1) bekezdésének megfelelõen ismételten

nyilvános pályázat

útján kínálja fel megvételre a felszámolás alatt álló társa-
ság tulajdonát képezõ:

1. Kibontott állapotban lévõ, garancia nélküli, új és
használt számítástechnikai alkatrészek, eszközök, szoftve-
rek, összesen: 400 000 forint + 20% áfa értéken (bruttó
480 000 Ft). A kiíró az eszközöket kizárólag egyben kí-
vánja értékesíteni.

2. Opel Combo C Van 1.7 DT. típusú, 2004 gyártási
évû fehér színû kis tehergépkocsi, kisebb sérülésekkel.
A mûszaki vizsga 2008. január 9-ig érvényes. A kilomé-
teróra szerinti futott teljesítmény cca.: 45 000 km. Irányár:
1 500 000 Ft + 20% áfa (bruttó: 1 800 000 Ft).

A készletlista, és a gépjármû, illetve a készlet elõzetesen
egyeztetett idõpontban megtekinthetõ a felszámoló 1143
Budapest, Besnyõi u. 13. szám alatt található irodájában.

A birtokbavétellel felmerülõ mindennemû intézkedés és
költség, valamint az esetleges kártérítési, garanciális és
más felelõsség a vevõt terheli.

Az elõvásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõ módon, a beérke-
zés határidejéig jelentsék be.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a bruttó becsér-
ték 10 százalékát kitevõ bánatpénz átutalása az MKB
Bank Nyrt. által vezetett 10300002-20365521-70383285
számú bankszámlára. Az átutalási megbízás „Jogosult
neve” rovatában a Gordius Consulting Zrt., „Közlemény”
rubrikájában a felszámolás alatt álló társaság nevét (Hor-
nyák PC Kft. „f. a.”) szükséges feltüntetni.

A bánatpénz nem kamatozik, költséget nem eredmé-
nyez. A vételárba beszámításra kerül. Sikertelen pályázat
esetén a kiíró visszautalja.

Az ajánlat formailag tartalmazza a bánatpénz megfize-
tésének igazolását, a vételár és a vállalt fizetési határidõ
számszerû egyértelmû meghatározását, végül 60 napra
vállalt ajánlati kötöttség kinyilvánítását.

A pályázatot tartalmazó „Hornyák Pc Trade Kft. f. a. pá-
lyázat” megjelölésû zárt boríték beérkezésének határideje
a Cégközlönyben történt megjelenést (2007. július 5.) kö-
vetõ 15. nap 15 óra. Benyújtására személyesen a felszá-
moló 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. szám alatt található
irodájában, illetve postai úton a Gordius Consulting Zrt.
1576 Budapest, Pf. 52 levelezési címen van lehetõség.

Az ajánlatok bontása a beérkezés határidejétõl számított
tíz napon belül a Cstv. 49/A. § (2) bekezdésének megfele-
lõen közjegyzõ jelenlétében történik meg. Eredményérõl a
pályázók írásban értesítésre kerülnek.

A felszámoló a pályázatot a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése
értelmében megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelen-
nek nyilváníthatja. Több azonos (a vételárár tekintetében
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legfeljebb tízszázalékos eltérést mutató) pályázat esetén az
ajánlattévõk között ártárgyalást tart.

További felvilágosítás Filip György felszámolóbiztos-
tól a 06 (1) 252-3576-os telefonszámon kérhetõ.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A) mint a DUFA Faipari és Ablakgyártó Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [03 09 100564]; 6000 Kecske-
mét, István király krt. 24.; felszámolóbiztos: Ecsédi
András) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit:

I. DUFA védjegy Irányár: 2 000 000 Ft.
II. Anyagok Irányár: 400 000 Ft.

Az irányárak áfa nélkül értendõk.
A pályázat lebonyolítására az 2000. évi CXXXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég HVB Bank Hungary Rt. kecskeméti fiókjánál
vezetett 10918001-00000425-58120036 sz. bankszámlá-
jára legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyoncsoport
nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz
befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatko-
zó nyilatkozatot. Az anyagok egy tételben kerülnek érté-
kesítésre, azaz vagyoncsoporton belüli ajánlattételre nincs
lehetõség.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azon-
nali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„DUFA-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos 6000
Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell be-
nyújtani, melynek határideje

2007. július 20. 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2007. jú-
lius 25-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti
irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: CRAC-ORG Zrt. Ecsédi András; tel.: 06 (76)
486-606.

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló az Ó Varga Varázs Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 302378]; 8700 Csömend, Kossuth
u. 76.) tulajdonában levõ, az alábbiakban bemutatott ingat-
lant kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Marcali által 167. hrsz. alatt nyil-

vántartott beépítetlen terület, 3078 m2 alapterületû, termé-
szetben Csömend belterületén található ingatlan – áfa
nélkül értelmezett – irányára 450 000 Ft, a bánatpénz
50 000 Ft.

A vételárat 20% áfa terheli. A megvásárlásra felkínált
ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat
egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított 15 na-
pon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való
részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfize-
tése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a
pályázati feltételfüzetben megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan be-
mutatását, valamint az ingatlan tulajdoni lapját. A feltétel-
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füzet a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti fi-
óktelepén munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ,
illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Ó Varga Varázs Kft. f. a. – pályázat” jeligével felira-
tozott borítékban, legkésõbb

2007. július 20-án 12 óráig

a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti címén
nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2007. július 30-án
10 órakor közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázat-
bontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési és
Tanácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.; zalaegerszegi irodája: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.; Pf. 19) mint az Autócentrum-Zeg
Autójavító és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[20 09 061117]; 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 93.; adószá-
ma: [11341806-2-20]), a Zala Megyei Bíróság 3. Fpk.
20-05-020590/16. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál levõ listában szereplõ
ingóságokat:

a) Citroën alkatrészek.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint), vagy a meg-

pályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10%-a (tíz száza-
léka).

b) Autószereléshez használható gépek, berendezések
és egyéb ingóságok.

Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 300 000 Ft (háromszázezer forint), vagy a

megpályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10%-a (tíz
százaléka).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért és azoknak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2007. július 5.) számított 15. napon délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a
felszámoló zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. (postacím: KERSZI Kereskedelmi és
Pénzügyi Szervezési és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaeger-
szeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Autócentrum-Zeg Kft.
f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítást ad Molnár György felszámoló-
biztos a 06 (1) 239-4941-es telefonszámon és dr. Szabó
Ernõ a felszámoló megbízottja, a 06 (92) 510-466, 06 (92)
321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].
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Bélyegzõk és számlatömbök
érvénytelenítése

A LÉGÉPSZER Kft. (2230 Gyömrõ, Lengyel u. 35.)
alábbi szövegû, 3-as sorszámú bélyegzõjét 2007. június
29-én eltulajdonították.

Az eltulajdonított bélyegzõ lenyomata:

LÉGÉPSZER Kft.
2230 Gyömrõ, Lengyel u. 35.

Adószám: 12997871-2-13

Bankszám: 11742197-20029968

3.

A bélyegzõ használata a fenti idõponttól érvénytelen.

Az Auto Lackierer alábbi sorszámú számlatömbjeit, va-
lamint bélyegzõjét 2007. január 19-én eltulajdonították.

A számlatömbök sorszáma:
BC2424951–2425000 és K-5. 104801–104825-25 üres.

A bélyegzõ szövege:

AUTO LACKIERER KFT

Cím: 3433 Nyékládháza, Bocskai u. 20.

Th.: Miskolc, Fonoda u. 2.

Adószám: 13365914-2-05

A számlatömbök és a bélyegzõ használata a fenti idõ-
ponttól érvénytelen.

A CLAUDIOPOLIS Bt. alábbi sorszámú számlatömb-
jeit, valamint alábbi szövegû bélyegzõjét 2007. június
26-án 14 órakor eltulajdonították. A számlatömbök és a
bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

Érvénytelenek az alábbi számlatömbök:
TK3 4726951–4727000
TSZI 3891751–3891800
TSZI 6525651–6525700
TSZI 6525701–6525750

A bélyegzõ szövege:

CLAUDIOPOLIS
Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
5461 Tiszaföldvár, Döbrei J. út 221.

Adószám: 21982686-2-16
Közösségi adószám: HU21982686

Bsz.: Tak. Szöv.: 70000069-10700048

A WEST KLÍMA Kft. alábbi sorszámú számlatömbjeit,
valamint alábbi szövegû bélyegzõjét 2007. június 26-án
14 órakor eltulajdonították. A számlatömbök és a bélyeg-
zõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

Érvénytelenek az alábbi számlatömbök:
DZ 237851-237900
AK 042851-042900
TSZI 1997151-1997200

A bélyegzõ szövege:

WEST KLÍMA Kft.
5461 Tiszaföldvár, Döbrei J. út 213.

Adószám: 13286978-2-11

Banksz.: 70000069-10600319

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Színes címerrel jelent meg
a Magyar Közlöny

A Magyar Köztársaság hivatalos lapja a Magyar
Közlöny – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 76. § (2) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen és több európai ország példáját is kö-
vetve – 2007. július 1-jétõl színes címerrel jelenik meg.

A másik július 1-jétõl bekövetkezõ változás, hogy a
Hivatalos Értesítõ – amely a közszférában betölthetõ állás-
hirdetéseket, hivatalos közleményeket, ellenõrzési jelenté-
seket, pályázati felhívásokat és egyéb közérdeklõdésre
számot tartó információkat, továbbá magánhirdetéseket is
tartalmaz – a közel 160 éve, 1848. június 8-án megjelent
„Közlöny” címû hivatalos lap hagyományait folytatva –
heti egy alkalommal a Magyar Közlönybe szerkesztetten
kerül kiadásra.

A Magyar Közlöny elõfizetõi ezentúl hetenként egy al-
kalommal megkapják a Hivatalos Értesítõt is, valamint
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az év hátralevõ részében a Hivatalos Értesítõ elõfizetõi az
aktuális Magyar Közlöny példányába szerkesztetten ve-
hetik kézhez a Hivatalos Értesítõt.

Növekvõ létminimum

A létminimum havi értéke 2006-ban egy átlagos háztar-
tásra számítva 174 371 forint volt, ami 6,2 százalékkal ma-
gasabb a 2005-ben kalkulálthoz képest – derül ki a KSH
közzétett tanulmányából. A statisztikai hivatal ezeket az
összegeket két felnõttbõl és két gyermekbõl álló háztartá-
sokra számolta.

A különbözõ háztartástípusokra érvényes egy fõre szá-
mított értékek 2006-ban 37 ezer forint és 61 ezer forint kö-
zötti sávban szóródtak. (MTI)

Egyszerûbb jogalkotás terve

Az Európai Parlament jogi bizottsága egyhangúlag tá-
mogatta a Lévai Katalin szocialista EP-képviselõ javasla-
tát, amely egyszerûbb, átláthatóbb jogszabályalkotást és
csökkenõ adminisztrációs költségeket eredményezne az
EU jogszabályalkotásában.

Lévai Katalin budapesti tájékoztatóján javaslata lénye-
ges elemének nevezte, hogy létrejönne egy, az Európai Bi-
zottság által felügyelt hatásvizsgáló testület, ami mérlegel-
né a megalkotandó jogszabályok várható hatását. (MTI)

Nõ a holokauszt-túlélõk támogatása

Októbertõl 25 euróval emelik a holokauszt-túlélõk né-
met nyugdíjkiegészítését – közölte Feldmájer Péter, a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz)
elnöke.

A közép- és kelet-európai túlélõk egy külön alapból, a
német állam pénzébõl kapnak járadékot, ezt emelik majd
175-rõl 200 euróra a német pénzügyminisztérium és a
holokauszt-túlélõk képviselõinek megállapodása alapján.
Mintegy ötvenezer európai, ezen belül körülbelül ötezer
magyar túlélõ számíthat a havi járadék emelésére. Feldmá-
jer elmondta: az emelés többek között az inflációt kom-
penzálja. (MTI)

Megállapodás a légi utasokról

Az Európai Unió megállapodott az Egyesült Államok-
kal a transzatlanti légi utasok adatainak kicserélésérõl. Az
EU 27 tagországa megadta alapvetõ politikai jóváhagyását
az amerikai és az európai tárgyalóküldöttség által kidolgo-
zott megállapodástervezetre, amely szerint 34 helyett csak
19 különbözõ adatot engednek át, de azt a jelenlegi három
helyett akár 15 évig is meg lehet õrizni.

Az EU-tagállamok nemzeti parlamentjei ezután tanul-
mányozzák át a megállapodást, és várhatóan augusztusban
hivatalosan jóváhagyják azt. (MTI)

Több száz gyógyszer ára csökkent

Mintegy 550 gyógyszer ára csökkent 20–80 százalék
közötti mértékben július 1-jével. Ez a társadalombiztosí-
tásnak több mint hétmilliárdos, a betegeknek további há-
rommilliárd forintnyi megtakarítást jelent – mondta koráb-
ban Horváth Ágnes egészségügyi miniszter.

A csökkenés mértéke differenciált, így a legjelentõsebb
ármérséklõdés 80 százalék, a legenyhébb 20 százalék kö-
rüli. A tarifa mérséklõdése jellemzõen a vérnyomáscsök-
kentõ szereket és a fájdalomcsillapítókat érinti. (MTI)

Módosultak a vizitdíjszabályok

Részben megváltoztak a vizitdíj fizetésének szabályai a
közelmúlttól; egyes munkakörökben dolgozók mentesül-
nek a díjfizetési alól, bizonyos ellátási formák igénybevé-
telénél azonban többet kell majd fizetni. A június közepén
az Országgyûlés által elfogadott törvénymódosítás értel-
mében, ha szolgálatteljesítés során szerzett sérüléseik kö-
vetkeztében szorulnak ellátásra, akkor mentesülnek a vi-
zitdíjfizetés alól a rendészeti területen dolgozók, így a
rendõrök, tûzoltók, katonák és a mentõk is.

Mentesülnek továbbá azok, akik legalább 30 alkalom-
mal adtak vért, és ezt igazolni is tudják, illetve nem kell fi-
zetni a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése céljá-
ból történõ szûréseken sem. Fontos változás július 1-jétõl,
hogy hatszáz forintról ezer forintra emelkedik a vizitdíj
mértéke, ha valaki – legyen az gyerek vagy felnõtt – a
szakorvosi ellátást nem ott veszi igénybe, ahova a házior-
vos beutalta vagy beutaló nélkül keres fel egy adott járóbe-
teg-szakrendelést. (MTI)
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Megkezdte mûködését a mamutkórház

Hivatalosan is megalakult az Állami Egészségügyi
Központ (ÁEK); a mamutintézmény 1156 aktív és 600
krónikus, illetve rehabilitációs ággyal és 2800 munkatárs-
sal kezdte meg mûködését a minap. Az ÁEK a Honvédel-
mi Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium egészségügyi intézményei, az Országos Gyógyinté-
zeti Központ és a két fõvárosi MÁV-kórház feladatait ve-
szi át. A HM felügyelete alá tartozó intézmény fõigazgató-
ja Szilvásy István lett, aki a megszûnõ BM-kórházat igaz-
gatta korábban, a tudományos és stratégiai fejlesztésért fe-
lelõs fõigazgató-helyettes Drávucz Sándor, a katonai fõ-
igazgató-helyettes Grósz Andor, Svéd László pedig reha-
bilitációs fõigazgató-helyettesként tevékenykedik. Az
ÁEK Budapesten két telephelyen folytatja az aktív fekvõ-
és járóbeteg-ellátást: a Róbert Károly körúton és a Podma-
niczky utcában. (MTI)

Megváltoztak a lakáspiaci igények

Egy lakás eladhatósága már a tervezõasztalon eldõl – a
jelenlegi piaci igényeket részletezi az Otthon Centrum
elemzése. A minigarzonok ideje leáldozott – mutat rá az
elemzés. Ma már 28 négyzetméter alatt nem lehet élhetõ és
piacképes lakóteret építeni. A piacon található 46 négyzet-

méteres garzonlakás is. A következõ méretkategória az
egy plusz félszobás lakás. Ezt ma a piacon 30–56 négyzet-
méter közötti felületen alakítják ki. Egyre népszerûbbek az
egy plusz két félszobás, illetve a kettõ és félszobás laká-
sok. Az elõbbi már 55 négyzetméteren is „megoldható”, de
van példa az 50 és 70 négyzetméteres ilyen lakásra is.
(MTI)

Élelmiszerek: ismét az FVM felügyel

Ismét az agrártárca felelõs az egységes élelmiszer-
lánc-biztonsági szervezet mûködtetéséért júliustól – jelez-
te Süth Miklós országos fõállatorvos.

A szakember elmondta: június közepén tették közzé azt
a kormányrendeletet, amely elõírja az egységes élelmi-
szerlánc-biztonsági szervezet felállítását. Ez a korábbi ál-
lat- és növény-egészségügyi szolgálatokból létrehozott
élelmiszerlánc-biztonsági szervezetre épül, amely kiegé-
szül a továbbiakban a közegészségügyben dolgozó ellen-
õrzési tapasztalattal rendelkezõ szakemberekkel és a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Méhib) munka-
társaival.

A korábbi ellenõrzési hatáskörök pedig kibõvülnek a
vendéglátásban végzett vizsgálatokkal és a Méhib által
gyakorolt jogokkal. (MTI)
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