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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
38/2007. (VII. 20.) IRM

rendelete

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról  szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet

módosításáról

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Rtv.) 101.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, va la mint az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának n) pont já ban 
fog lalt fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat te vé keny sé gé nek sza -
bá lyo zá sá ról  szóló 44/1998. (X. 14.) BM ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 1.  §-ának 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„1. kül de mény: köz ira tot tar tal ma zó, le zárt le vél- és

 csomagküldemény vagy fu tár zsák;”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A 2.  §-ban meg ha tá ro zott kül de mé nye ken túl kö te les
a fu tár szol gá lat to váb bí ta ni]

„b) a Köz tár sa sá gi El nök Hi va ta la, az Or szág gyû lés
Hi va ta la, az Al kot mány bí ró ság, az Ál la mi Szám ve võ szék, 
az Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la, a Leg fel sõbb Bí ró -
ság, a Leg fõbb Ügyész ség, a Ma gyar Nem ze ti Bank, va la -
mint a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek dön -
tése sze rint sür gõs, nem mi nõ sí tett kül de mé nye it ezen
szer vek kö zött,”
 (2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A 2.  §-ban meg ha tá ro zott kül de mé nye ken túl kö te les
a fu tár szol gá lat to váb bí ta ni]

„d) a nem mi nõ sí tett kül de ményt a Ha tár õr ség, a Rend -
õr ség, a Ka taszt ró fa vé de lem, a Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va tal és a be kap csolt szer vek kö zött;”

3.  §

Az R. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A fu tár szol gá lat or szá gos rend sze ré be való be kap cso -
lás és a szol gál ta tás (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mód já -

nak, va la mint a be kap csolt szerv fu tár-kód szá má nak meg ha -
tá ro zá sa a fu tár szol gá lat ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be tar to zik.
A szol gál ta tás igény be vé te lé hez szük sé ges bé lyeg zõk le -
gyár tá sá ról a be kap csolt szerv ve ze tõ je gon dos ko dik.”

4.  §

Az R. 12.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A fu tár jegy zé ken a nyil ván tar tá si szám mal fel adott
kül de mé nye ket da ra bon ként fe lül rõl le fe lé sor szá moz va
kell sze re pel tet ni. Ha a kül de mény több nyil ván tar tá si
szám mal el lá tott adat hor do zót tar tal maz, a kül de mény
cím ol da lán va la mennyi nyil ván tar tá si szá mot fel kell tün -
tet ni. A fu tár jegy zék be az elsõ (bal fel sõ) nyil ván tar tá si
szá mot kell a kül de mény azo no sít ha tó sá ga vé gett be ír ni.”

5.  §

Az R. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A kül de mény cím zés ol da lá ra jól ol vas ha tó an fel kell
tün tet ni:]

„b) kö zép re a cím zett szerv ne vét, jobb alsó sar ká ba
a szék he lyét,”

6.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársaság Elnökének
148/2007. (VII. 20.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Dúll Alán Ba lázst és
dr. Ham zsa And re át 2007. au gusz tus 15-ei ha tállyal,
dr. Sári Ale xand ra Tí me át 2007. szep tem ber 20-ai ha -

tállyal,
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nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mük re
dr. Ko vács Zol tánt 2007. de cem ber 15-ei ha tállyal,
dr. Csú ry Má ri át,
Ho ván Ár pád né dr. Rá kos Má ri át és
dr. Sza bó Jó zse fet 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal,
dr. Ve recz kei Gé zát 2008. feb ru ár 29-ei ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se  miatt
dr. Per ge La jost 2008. feb ru ár 8-ai ha tállyal
bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Kis Ilo na Ág nest,
dr. Ko vács Krisz ti nát,
dr. Mi kus Zsu zsan nát,
dr. Ples kó Krisz ti na Zsu zsan nát és
dr. Se bes tyén Ka ta lint 2007. au gusz tus 1. nap já tól,
Be er né dr. Vö rös Hel ga Ad ri ennt,
dr. Be szer dik Be á tát,
dr. Hor váth Ju dit Di á nát,
dr. Ko csár Szi lárd Im rét,
dr. Pet hõ An nát,
dr. Rom pos Ali dát és
dr. Szir tes Ale xand ra An nát 2007. szep tem ber 1. nap já tól
ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Bá lizs né dr. Gás pár Kin gát,
dr. Bi tá né dr. Hart mann Krisz ti nát,
dr. Bors Szil vi át,
dr. Cse ke Ivet tet,
dr. Hánz li Já nost és
dr. Pus kás Ág nest 2007. au gusz tus 1. nap já tól 2010.

 július 31. nap já ig,
dr. Csá bi Krisz ti nát,
dr. Hol dampf Gusz táv Gá bort és
dr. Sebõ Il di kót 2007. szep tem ber 1. nap já tól 2010.

 augusztus 31. nap já ig

ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú li us 17.

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

KEH ügy szám: IV-1/2812/2007.

A Köztársasági Elnök
149/2007. (VII. 20.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõterjesz -

tésére Bé ké si Ist ván dan dár tá bor no kot 2007. jú li us 16-ai
ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. jú li us 16.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú li us 17.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2902/2007.

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
23/2007. (VII. 20.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett
Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar
Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott

együttmûködésrõl a vízumkiadás és a konzuli
munka más területein tárgyú, Brémában,
2007. március 31-én aláírt Megállapodás

kihirdetésérõl  szóló 2007. évi XCVI. tör vény 2–3.  §-a
hatályba lépésérõl

A 2007. évi XCVI. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2007.
jú li us 9-i, 91. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Lett Köz tár sa ság Kor má nya kö zött lét -
rejött, a Ma gyar Köz tár sa ság ki si nyo vi nagy kö vet sé gén
foly ta tott együtt mû kö dés rõl a ví zum ki adás és a kon zu li
mun ka más te rü le te in tár gyú, Bré má ban, 2007. már ci us
31-én alá írt Meg ál la po dás 6. cik ke sze rint a Meg ál la po dás
az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, amely ben a
Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a
Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges al kot má nyos
fel té te le ket tel je sí tet ték.

A Meg ál la po dás 6. cik ke sze rin ti jegy zék vál tás ra 2007.
jú li us 10-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi XCVI.
tör vény 5.  § (5) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött lét re jött, a Ma gyar Köz tár sa ság ki si nyo vi
nagy kö vet sé gén foly ta tott együtt mû kö dés rõl a vízum -
kiadás és a kon zu li mun ka más te rü le te in tár gyú, Bré má -
ban, 2007. már ci us 31-én alá írt Meg ál la po dás kihirde -
tésérõl  szóló 2007. évi XCVI. tör vény 2–3.  §-a 2007.
 augusztus 1-jén, azaz ket tõ ezer-hét au gusz tus el se jén lép
ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A külügyminiszter
24/2007. (VII. 20.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török
Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

együttmûködésrõl szóló, Budapesten,
2005. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl

 szóló 255/2005. (XII. 6.) Korm. rendelet 2–3.  §-a
hatálybalépésérõl

A 255/2005. (XII. 6.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2005. jú ni us 6-i, 156. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Tö rök Köz tár sa ság Kor má nya 
kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló,  Budapesten,
2005. má jus 12-én alá írt Meg ál la po dás 7. Cik ke sze rint a
Meg ál la po dás a két or szág bel sõ al kot mány jo gi el já rá sá -
nak be fe je zé sét jel zõ jegy zék vál tás nap ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Fél 2005. no vem ber 2-ai kel te zé sû jegy zé ké -
ben ér te sí tet te a Tö rök Fe let a ha tály ba lé pés hez szük sé ges
kö ve tel mény nek tel je sí té sé rõl, a Tö rök Fél ha son ló tar tal -
mú jegy zé két a Ma gyar Fél 2007. jú li us 2-án vet te kéz hez.
A Meg ál la po dás 7. Cik ke ér tel mé ben a Meg ál la po dás
2007. jú li us 2-án lé pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 255/2005.
(XII. 6.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tö rök
Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés -
rõl  szóló, Bu da pes ten, 2005. má jus 12-én alá írt Meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 255/2005. (XII. 6.) Korm. ren -
de let 2–3.  §-a 2007. jú li us 2-án, azaz ket tõ ezer-hét jú li us
má so di kán lé pett ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
25/2007. (VII. 20.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között
a magyar–ukrán államhatár rendjérõl,

a határkérdésekben való együttmûködésrõl
és kölcsönös segítségnyújtásról  szóló, Kijevben,

1995. május 19-én aláírt Szerzõdés 2. cikk 3. pontja
alapján elkészített, és Budapesten, 2003. június 20-án

aláírt, a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti
államhatár új redemarkációs okmányai

kihirdetésérõl  szóló 2007. évi VIII. tör vény 2. §-a
és melléklete hatálybalépésérõl

Az 1998. évi LV. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar Köz -
tár sa ság és Uk raj na kö zött a ma gyar–uk rán ál lam ha tár
rend jé rõl, a ha tár kér dé sek ben való együtt mû kö dés rõl
és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, Ki jev ben, 1995.
má jus 19-én alá írt Szer zõ dés 2. cikk 6. pont ja sze rint az új

re de mar ká ci ós ok má nyo kat meg kell erõ sí te ni, és a meg -
erõ sí tõ ok má nyok ki cse ré lé se után har minc nap múl va lép -
nek ha tály ba.

A Szer zõ dés 2. cik ke sze rin ti ok mány cse ré re 2007. jú -
lius 9-én, Bu da pes ten ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi VIII. tör -
vény 3.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság és Uk raj na kö zött a ma gyar–uk rán ál lam ha tár
rend jé rõl, a ha tár kér dé sek ben való együtt mû kö dés rõl és köl -
csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, Ki jev ben, 1995. má jus
19-én alá írt Szer zõ dés 2. cikk 3. pont ja alap ján el ké szí tett, és
Bu da pes ten, 2003. jú ni us 20-án alá írt, a Ma gyar Köz tár sa ság
és Uk raj na kö zöt ti ál lam ha tár új  redemarkációs ok má nyai ki -
hir de té sé rõl  szóló 2007. évi VIII. tör vény 2. §-a és mel lék le te
2007. au gusz tus 9-én, azaz ket tõ ezer-hét au gusz tus ki len ce -
di kén lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
26/2007. (VII. 20.) KüM

határozata

az Európa Tanács keretében Strasbourgban,
1989. november 16-án létrejött, a tiltott

teljesítményfokozó szerek és módszerek használata
elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én
kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló
2007. évi XXXIV. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 2007. évi XXXIV. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny
2007. má jus 18-ai szá má ban ki hir de tett, az Eu ró pa Ta nács
 keretében Stras bo urg ban, 1989. no vem ber 16-án lét re jött,
a til tott tel je sít mény fo ko zó sze rek és mód sze rek hasz ná la -
ta el le ni Egyez mény Var só ban, 2002. szep tem ber 12-én
kelt Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek 6. cik ke sze rint a Jegy -
zõ könyv höz való csat la ko zás, a csat la ko zá si ok irat nak az
Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rá hoz tör té nõ be nyúj tá sá val jön lét -
re, és az azt a há rom hó na pos idõ sza kot kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba, ami kor a csat la ko zá si ok ira tot le tét be
he lyez ték.

Az Egyez mény 6. cik ke sze rin ti le tét be he lye zés re a
Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2007. jú ni us 21-én
ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi
XXXIV. tör vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy az Eu ró pa Ta nács ke re té ben Stras bo urg ban, 1989.
no vem ber 16-án lét re jött, a til tott tel je sít mény fo ko zó sze -
rek és mód sze rek hasz ná la ta el le ni Egyez mény Var só ban,
2002. szep tem ber 12-én kelt Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek
ki hir de té sé rõl szó ló 2007. évi XXXIV. tör vény 2–3. §-a
2007. ok tó ber 1-jén, azaz ket tõ ezer-hét ok tó ber el se jén
lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
163/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az F. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

F. L. 2007. jú ni us 20-án nyúj tot ta be az or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél -
dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy a Ma gyar Or szág gyû lés tör -
vényt al kos son jú ni us 4-e, a Tri a no ni-bé ke szer zõ dés év -
for du ló ja nem ze ti gyász nap pá nyil vá ní tá sa cél já ból?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 5.  §-a ál la mi
kö te le zett ség ként ren del ke zik a Ma gyar Köz tár sa ság nem -
zet kö zi szer zõ dés ben rög zí tett ha tá ra i nak vé del mé rõl:

„5.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ál la ma védi a nép sza bad -
sá gát és ha tal mát, az or szág füg get len sé gét és te rü le ti
 épségét, va la mint a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben rög zí tett
ha tá ra it.”

A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra it rész ben Ma gyar or szág -
nak az Észak ame ri kai Egye sült Ál la mok kal, a Brit Bi ro da -
lom mal, Fran cia or szág gal, Olasz or szág gal és Ja pán nal,
 továbbá Bel gi um mal, Kí ná val, Ku bá val, Gö rög or szág gal,
Ni ka ra gu á val, Pa na má val, Len gyel or szág gal, Por tu gá li á -
val, Ro má ni á val, a Szerb-Hor vát-Szlo vén Ál lam mal,
 Sziámmal és Cseh-Szlo vák or szág gal 1920. jú ni us hó

4. nap ján Tri a non ban kö tött bé ke szer zõ dé se (be ik tat va:
1921. évi XXXIII. tc.), rész ben a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal 
a Szo ci a lis ta Szov jet Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé vel,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság gal,
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal, Auszt rá li á val, a Fe hér -
orosz Szo ci a lis ta Szov jet Köz tár sa ság gal, Ka na dá val,
Cseh szlo vá ki á val, In di á val, Új-Zé land dal, az Uk rán
 Szocialista Szov jet Köz tár sa ság gal, a Dél-af ri kai Uni ó val
és a Ju go szláv Szö vet sé ges Nép köz tár sa ság gal Pá rizs ban
1947. évi feb ru ár hó 10. nap ján kö tött bé ke szer zõ dés ha tá -
roz za meg (be ik tat va: 1947. évi XVIII. tör vény). A tri a no -
ni bé ke szer zõ dés meg kö té se nap já nak nem ze ti gyász nap -
pá nyil vá ní tá sa két sé ges sé ten né a ma gyar ál lam nak az
 Alkotmány 5.  §-ában is rög zí tett és ki nyil vá ní tott kö te le -
zett ség vál la lá sát a nem zet kö zi szer zõ dés ben rög zí tett
 államhatárok tisz te let ben tar tá sá ra és vé del mé re.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott
a kép vi se le ti és a köz vet len de mok rá cia vi szo nyá val, és
en nek kap csán az zal a kér dés sel is, hogy „a ha tá lyos
 Alkotmány rend sze ré ben a vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye -
zés nyo mán al kot má nyo san nép sza va zás ra bo csát ha tó-e
olyan kér dés, amely nyíl tan vagy bur kol tan a köz jo gi be -
ren dez ke dés alap já ul szol gá ló Al kot mány mó do sí tá sá ra
vo nat ko zik.” [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat]

Az Al kot mány bí ró ság a hi vat ko zott 25/1999. (VII. 7.)
AB ha tá ro za tá ban – figye lembe véve a 2/1993. (I. 22.) AB
ha tá ro za tot és az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro za tot is –
 kimondta, hogy „az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló
kér dés ben nem ír ha tó ki vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re 
olyan nép sza va zás, amely az Or szág gyû lés re kö te le zõ vol -
ta  miatt el von ná az Or szág gyû lés al kot má nyo zó hatás -
körét.”

Te kin tet tel arra, hogy je len kér dés ben az ered mé nyes
nép sza va zás olyan tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let -
kez tet ne az Or szág gyû lés szá má ra, mely az Al kot mány
5.  §-ában rög zí tett ál la mi kö te le zett ség vál la lás re la ti vi zá -
lá sát je len te né, a tör vényi szin tû sza bá lyo zás bur kolt
 alkotmánymódosítást ered mé nyez ne.

Erre te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  §-án, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án és a 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos -
lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
164/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. H. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Dr. H. J. 2007. jú ni us 23-án nyúj tot ta be az or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt:

„Akar ja-e Ön, hogy az Eu ró pai Unió tag or szá ga i nak
 állam- és kor mány fõi 2007. jú ni u si ta lál ko zó ján ho zott
meg ál la po dás sze rin ti EU alap szer zõ dés ma gyar or szá gi
tör vénybe ik ta tá sá ról nép sza va zás dönt sön?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za tá nak meg -
ho za ta la kor irány adó nak te kin tet te a ha son ló tár gyú or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban ho zott
57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tot. Az Al kot mány bí ró ság
e ha tá ro za tá ban már fog lal ko zott az zal a prob lé má val,
hogy le het-e va la mely or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zõ je va la mely má sik, ko ráb bi nép sza va zás. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy „Az Al kot mány
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé hez köti a kö te le -
zõ en el ren de len dõ nép sza va zást; e kez de mé nye zés meg -
va ló sí tá sá nak mód ja azon ban az alá írás gyûj tõ ív alá írá sa,
és nem pe dig a nép sza va zá son ki fej tett vá lasz tó pol gá ri
aka rat. A konk rét (az OVB, il let ve jog or vos la ti fó rum ként
az Al kot mány bí ró ság ál tal meg vizs gált) kér dés tá mo ga tá -
sá ra össze gyûj tött 200 000 alá írás ön ma gá ban ki vált ja azt
a jog kö vet kez ményt, hogy az adott kér dés ben az Or szág -
gyû lés nek nép sza va zást kell el ren del nie, és az ér vé nyes és
ered mé nyes nép sza va zás so rán ho zott dön tést az Or szág -
gyû lés kö te les vég re haj ta ni. Az Al kot mány alap ján te hát
nem szük sé ges, de nem is le het sé ges, hogy a nép sza va zás
kez de mé nye zõ je egy má sik, ko ráb bi nép sza va zás le gyen.”

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  §-án, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án és a 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos -
lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
165/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. E. ál tal be nyúj tott or szá gos népszava -
zási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
 hitelesítését meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. E. 2007. jú ni us 25-én nyúj tot ta be az or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél -
dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a je len kér dés ben meg tar tott 
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a 25, il le tõ leg
35%-os adó ter het vi se lõ osz ta lék után ne kell jen szá za lé -
kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lást fi zet ni?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) bekez -
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dése sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár
az alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te -
le sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést támo -
gató vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tar tal -
ma zó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg -
tagadta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá -
mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
166/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va A. Zs. és A. Zs.-né ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A. Zs. és A. Zs.-né ma gán sze mé lyek elsõ íz ben 2007.
már ci us 27-én kez de mé nyez tek or szá gos nép sza va zást az
aláb bi kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szá gos Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tárt gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ át ala kí tá sát
köve tõen ne le hes sen pri va ti zál ni, ha nem ma rad jon ál la mi
tu laj don ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát a 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tá val
hi te le sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság a 43/2007. (VI. 27.)
AB ha tá ro za tá ban az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gá so kat
el uta sí tot ta, és az OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ta. Az alá -
írás gyûj tõ ívet az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a
Ve. 118.  § (1) be kez dé se alap ján 2007. jú ni us 27-én el lát ta
hi te le sí té si zá ra dék kal.

A kez de mé nye zõk a 2007. jú li us 2-án a hi te le sí tett alá -
írás gyûj tõ ívet nem vet ték át, kö zöl ve, hogy a ko ráb bi kez -
de mé nye zé sü ket „vissza von ják”, és már hi te le sí tett alá -
írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dést tar tal ma zó új aláírás -
gyûjtõ ív min ta pél dányt nyúj tot tak be.

A nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) nem ren -
del ke zik ar ról, hogy az or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés egy már hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív bir to ká ban
vissza von ha tó-e. A kez de mé nye zõ ter mé sze te sen dönt het
úgy, hogy a hi te le sí tés el le né re nem gyûjt alá írá so kat.
A Nsztv. 11.  §-a meg ha tá roz za az alá írá sok gyûj té sé re
nyit va álló ha tár idõt. A Nsztv. 12.  § c) pont ja vi szont egy -
ér tel mû en meg tilt ja, hogy a már hi te le sí tett kér dés sel [azaz 
a hi te le sí tõ zá ra dék kal el lá tott alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés – l. 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tot] azo nos tar -
tal mú kér dés ben újabb or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zést nyújt sa nak be:

„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon
 tartalmú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §) ...

c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság erre te kin tet tel az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 12.  § c) pont ján, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
167/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az A. Zs. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A. Zs. és A. Zs.-né ma gán sze mé lyek elsõ íz ben 2007.
már ci us 27-én kez de mé nyez tek or szá gos nép sza va zást az
aláb bi kér dé sek ben:

1. ,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon ne ve -
zes sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz tan dó üz le ti
ala pon mû kö dõ több biz to sí tós egész ség biz to sí tást?”

2. ,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon meg -
ma rad jon a szo li da ri tás elvû, egy biz to sí tós egész ség biz to -
sí tá si rend szer?”

3. ,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szá gos Egész ség -
biz to sí tá si Pénz tárt gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ át ala kí tá -
sát köve tõen ne le hes sen pri va ti zál ni, ha nem ma rad jon
 állami tu laj don ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát az 1. sz. kér dést il le tõ en a 114/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro za tá val, a 3. sz. kér dés te kin te té ben
a 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te. A
2. kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés
nem egy ér tel mû vol tá ra hi vat koz va meg ta gad ta.

A kez de mé nye zõk a 2. sz. kér dés ben 2007. má jus 3-án
is mé tel ten or szá gos nép sza va zást kez de mé nyez tek, a kér -
dést az aláb bi ak sze rint pon to sít va:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon meg ma -
rad jon a szo li da ri tás elvû egy biz to sí tós kö te le zõ egész ség -
biz to sí tá si rend szer a nép sza va zást kö ve tõ év tõl szá mí tott
10 é ven át?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a pon to sí tást figye -
lembe véve – az alá írás gyûj tõ ívet a 146/2007. (V. 31.)
OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság mind há rom hi te le sí tõ 
ha tá ro za ta el len ki fo gá so kat nyúj tot tak be az Al kot mány -
bí ró ság hoz. Az Al kot mány bí ró ság a 116/2007. (IV. 18.)
OVB ha tá ro zat tal szem ben be nyúj tott ki fo gást a 43/2007.
(VI. 27.) AB ha tá ro za tá val el uta sí tot ta, és az Or szá gos
 Választási Bi zott ság ha tá ro za tát hely ben hagy ta. Az alá -
írás gyûj tõ ívet az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 
118.  § (1) be kez dé se alap ján 2007. jú ni us 27-én el lát ta
 hitelesítési zá ra dék kal. A má sik két ha tá ro zat tal szem ben
fo lyik a jog or vos la ti el já rás.

A fen ti elõz mé nyek után A. Zs. 2007. jú li us 2-án újabb
kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len le gi
egy biz to sí tós szo li da ri tás elvû kö te le zõ egész ség biz to sí tá -
si rend szer ben az üz le ti biz to sí tók sem mi lyen for má ban ne 
kap ja nak sze re pet a nép sza va zást kö ve tõ év tõl szá mí tott
5 éven át?”

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a kez de mé nye zõ nek a jog or vos la ti el já -
rá sok tár gyát ké pe zõ két kér dé sé re és az új kér dés re al kal -
maz ni kell-e az Nsztv. 12.  §-ának ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:

„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy

b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg

c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az új kér dés szin tén a kö te le zõ egész ség biz to sí tás tárgy kö -
ré be tar to zik, de tar tal mi lag nem te kint he tõ azo nos nak a
fo lya mat ban lévõ el já rá sok ban még nem hi te le sí tett kér dé -
sek kel.

Ab ban a kér dés ben, hogy egy alá írás gyûj tõ ív mi kor te -
kint he tõ hi te le sí tett nek, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az Al kot mány bí ró ság 54/2007. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá -
ban sze rep lõ ér tel me zést te kin tet te irány adó nak:

„Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he tõ be fe -
je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve.
118.  § (1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja
el, ugyan is csak ez után ke rül het sor az alá írás gyûj tés meg -
kez dé sé re.” [57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko lás
IV. 3. pont.] Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint
a Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ
ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az 
Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó
dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján
ke rül het sor.
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Te kin tet tel arra, hogy az új kér dés nem azo nos a ko ráb -
ban már be nyúj tott nép sza va zá si kez de mé nye zé sek kel, az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az új kér dést for ma i lag
és tar tal mi lag meg kel lett vizs gál nia, hogy meg fe lel-e az
Al kot mány ban és az Nsztv.-ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot mány 28.  §
(5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt
 állapította meg, hogy a be ad vá nyo zó ál tal elõ ter jesz tett
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hitelesíté -
sének aka dá lya nincs.

III.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 12.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
168/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt ál tal
a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény de -
mok ra ta Nép párt kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt kép vi se lõi elsõ íz ben 2006. ok tó ber

24-én nyúj tot ták be az or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés
cél já ból, me lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ma rad ja nak ál la mi, ön kor -
mány za ti tu laj don ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát az 567/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tá val
hi te le sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság a 13/2007. (III. 9.) AB
ha tá ro za tá ban az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gá so kat el uta -
sí tot ta, és az OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ta. Az alá írás -
gyûj tõ ívet az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve.
118.  § (1) be kez dé se alap ján 2007. már ci us 9-én lát ta el
 hitelesítési zá ra dék kal. A kez de mé nye zõk a nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 11.  §-ában meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül nem nyúj tot ták a nép sza va zás ki tû zé sé hez szük -
sé ges meg fe le lõ szá mú alá írást tar tal ma zó alá írás-gyûj tõ
íve ket.

Az alá írás gyûj tés re nyit va álló ha tár idõ ered mény te len
le tel te után azon ban dr. Or bán Vik tor a Fi desz – Ma gyar
Pol gá ri Szö vet ség és dr. Sem jén Zsolt a Keresztény -
demokrata Nép párt kép vi se le té ben 2007. jú li us 9-én a ko -
ráb bi val meg egye zõ kér dés ben új, or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból.

A je len kér dés sel egy ide jû leg K. L. ma gán sze mély szin -
tén or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett a kö vet ke zõ
kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a he lyi ön kor mány za tok
egész ség ügyi fel ada ta ik el lá tá sá nak mód já ról sza ba don
dönt hes se nek?”

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az
Nsztv. 12.  §-ának ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg

c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a két kér dés azo nos tárgy kör re vo nat ko zik, rész ben el té rõ
tar ta lom mal. A K. L. ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép -
sza va zás csak az ön kor mány za tok sza bad egész ség ügyi
 ellátásszervezési jo gát és en nek ré vén az ön kor mány za ti
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tu laj don kér dé sét érin ti. Ennyi ben azo nos a tar tal ma a
FIDESZ – MPSZ és a KDNP kö zös nép sza va zá si kez de -
mé nye zé sé ben sze rep lõ kér dés sel. K. L. kér dé se nem szól
azon ban az ál la mi tu laj don ban álló egész ség ügyi in téz mé -
nyek rõl.

Az Nsztv. 12.  §-ának al kal maz ha tó sá gá val kap cso lat -
ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel volt
az Al kot mány bí ró ság nak az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá -
ro za tá ra is, mely – töb bek kö zött – tár gyal ta az azo nos tar -
tal mú kér dé sek hi te le sít he tõ sé gé nek kér dé sét is. Az Al kot -
mány bí ró ság rá mu ta tott – az Nsztv. 12.  §-a „egy ér tel mû en
a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re
 vonatkozik.” Az Al kot mány bí ró ság e dön té sé ben azt is
meg ha tá roz ta, mi kor te kint he tõ hi te le sí tett nek egy alá írás -
gyûj tõ ív: „Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he -
tõ be fe je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je
a Ve. 118.  § (1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal
lát ja el, ugyan is csak ez után ke rül het sor az alá írás gyûj tés
meg kez dé sé re.” [57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko -
lás IV. 3. pont] Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint 
a Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ
ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az 
Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó
dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján
ke rül het sor.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got sem az Al kot mány,
sem a tör vény nem ha tal maz za fel te hát arra, hogy ugyan -
azon tar tal mú kér dé sek ben az egyik kér dés – fen ti ek sze -
rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va
meg ta gad ja a má sik kér dés hi te le sí té sét.

En nek meg fele lõen a két kér dést kü lön-kü lön kel lett
meg vizs gál nia, hogy meg fe lel nek-e az Al kot mány ban és a
Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nyek nek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt
 állapította meg, hogy a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén
Zsolt ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha -
tá ro zott for mai, va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

III.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
169/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt ál tal
a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Keresztény -
demokrata Nép párt kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
 következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt kép vi se lõi elsõ íz ben 2006. ok tó ber
24-én nyúj tot ták be az or szá gos nép sza va zá si kezde -
ményezés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés
cél já ból, me lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a gyógy sze re ket to vább ra is
csak gyógy szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát az 569/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tá val
hi te le sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság a 12/2007. (III. 9.) AB
ha tá ro za tá ban az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gá so kat el uta -
sí tot ta, és az OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ta. Az alá írás -
gyûj tõ ívet az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve.
118.  § (1) be kez dé se alap ján 2007. már ci us 9-én lát ta el
 hitelesítési zá ra dék kal. A kez de mé nye zõk a nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 11.  §-ában meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül nem nyúj tot ták a nép sza va zás ki tû zé sé hez szük -
sé ges meg fe le lõ szá mú alá írást tar tal ma zó alá írás-gyûj tõ
íve ket.

Az alá írás gyûj tés re nyit va álló ha tár idõ ered mény te len
le tel te után azon ban dr. Or bán Vik tor a Fi desz – Ma gyar
Pol gá ri Szö vet ség és dr. Sem jén Zsolt, a Keresztény -
demokrata Nép párt kép vi se le té ben 2007. jú li us 9-én új
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az
aláb bi kér dés ben:
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„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a gyógy sze re ket csak
gyógy szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?”

A je len kér dés sel egy ide jû leg K. L. ma gán sze mély szin -
tén or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett a kö vet ke zõ
kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy egyes vény nél kül is kap -
ható gyógy sze re ket a gyógy szer tá ra kon kí vül is le hes sen
for gal maz ni?”

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az
Nsztv. 12.  §-ának ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon
 tartalmú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a két kér dés – bár el té rõ meg fo gal ma zás ban – de tar tal mi -
lag azo nos. Ugyan ak kor az Nsztv. 12.  §-a – ahogy erre az
Al kot mány bí ró ság az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá -
ban rá mu ta tott – „egy ér tel mû en a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ
ívek re, il le tõ leg kér dé sek re vo nat ko zik.” Az Al kot mány -
bí ró ság e dön té sé ben azt is meg ha tá roz ta, mi kor te kint he tõ 
hi te le sí tett nek egy alá írás gyûj tõ ív: „Az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té se ak kor te kint he tõ be fe je zett nek, ha az Or szá gos 
Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 118.  § (1) be kez dé se alap -
ján hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja el, ugyan is csak ez után
 kerülhet sor az alá írás gyûj tés meg kez dé sé re.” [57/2004.
(XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko lás IV. 3. pont] Erre pe dig
a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint a Ve. 130.  § (1) bekez -
dése sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ ered mény te len el tel tét
kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az Al kot mány bí ró ság
 hitelesítõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó dön té sé nek a Ma gyar
Köz löny ben való köz zé té te le nap ján ke rül het sor.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got sem az Al kot mány,
sem a tör vény nem ha tal maz za fel te hát arra, hogy ugyan -
azon tar tal mú kér dé sek ben az egyik kér dés – fen ti ek sze -
rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va
meg ta gad ja a má sik kér dés hi te le sí té sét.

En nek meg fele lõen a két, azo nos tár gyú kér dést kü lön-
kü lön kel lett meg vizs gál nia, hogy meg fe lel nek-e az Al kot -
mány ban és a Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nyek nek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt
 állapította meg, hogy a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén
Zsolt ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg -

határozott for mai, va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele -
get tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

III.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
170/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §-a
(3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt ál tal a Fi desz – Ma -
gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt kép vi se lõi elsõ íz ben 2006. ok tó ber
24-én nyúj tot ták be az or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés
cél já ból, me lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy 2002. jú ni us 15-i ál la pot
sze rint ha tá lyos ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
sze rin ti – csa lá di gaz dál ko dót elsõ he lyen il les se meg elõ -
vá sár lá si jog ter mõ föld vagy ta nya vá sár lá sa ese tén?”
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát az 571/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tá val
hi te le sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság a 14/2007. (III. 9.) AB
ha tá ro za tá ban az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gá so kat el uta -
sí tot ta, és az OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ta. Az alá írás -
gyûj tõ ívet az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve.
118.  § (1) be kez dé se alap ján 2007. már ci us 9-én lát ta el
 hitelesítési zá ra dék kal. A kez de mé nye zõk a nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 11.  §-ában meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül nem nyúj tot ták a nép sza va zás ki tû zé sé hez szük -
sé ges meg fe le lõ szá mú alá írást tar tal ma zó alá írás gyûj tõ
íve ket.

Az alá írás gyûj tés re nyit va álló ha tár idõ ered mény te len
le tel te után azon ban dr. Or bán Vik tor a Fi desz – Ma gyar
Pol gá ri Szö vet ség és dr. Sem jén Zsolt, a Ke resz tény de -
mok ra ta Nép párt kép vi se le té ben 2007. jú li us 9-én, a ko -
ráb bi val meg egye zõ kér dés ben új, or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból.

A je len kér dés sel egy ide jû leg K. L. ma gán sze mély szin -
tén or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett a kö vet ke zõ
kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a föld te rü let meg mû ve lõ jét
il les se meg elsõ he lyen elõ vá sár lá si jog ter mõ föld vásár -
lása ese tén?”

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az
Nsztv. 12.  §-ának ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a két kér dés azo nos tárgy kör re vo nat ko zik, de el té rõ tar ta -
lom mal. A K. L. ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza va -
zás tar tal mi lag csak annyi ban azo nos a FIDESZ–MPSZ és
a KDNP kö zös nép sza va zá si kez de mé nye zé sé ben sze rep lõ 
kér dés sel, hogy az elõ vá sár lá si jog gya kor ló ja a ter mõ föl -
det meg mû ve lõ csa lá di gaz dál ko dó is le het. K. L. kér dé se
alap ján azon ban – ered mé nyes nép sza va zás ese tén – en nél
lé nye ge sen tá gabb ala nyi kör szá má ra kel le ne biz to sí ta ni
elõ vá sár lá si jo got az ál ta la mû velt föld re vo nat ko zó an.

Az Nsztv. 12.  §-ának al kal maz ha tó sá gá val kap cso lat -
ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel volt
az Al kot mány bí ró ság nak az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá -

ro za tá ra is, mely – töb bek kö zött – tár gyal ta az azo nos tar -
tal mú kér dé sek hi te le sít he tõ sé gé nek kér dé sét is. Az Al kot -
mány bí ró ság rá mu ta tott – az Nsztv. 12.  §-a „egy ér tel mû en
a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re
 vonatkozik.” Az Al kot mány bí ró ság e dön té sé ben azt is
meg ha tá roz ta, mi kor te kint he tõ hi te le sí tett nek egy alá írás -
gyûj tõ ív: „Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor tekint -
hetõ be fe je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze -
tõ je a Ve. 118.  § (1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra -
dék kal lát ja el, ugyan is csak ez után ke rül het sor az alá írás -
gyûj tés meg kez dé sé re.” [57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat
in do ko lás IV. 3. pont] Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés
sze rint a Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti
 határidõ ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat
ese tén az Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely -
ben ha gyó dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te le nap ján ke rül het sor.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got sem az Al kot mány,
sem a tör vény nem ha tal maz za fel te hát arra, hogy ugyan -
azon tar tal mú kér dé sek ben az egyik kér dés – fen ti ek sze -
rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va
meg ta gad ja a má sik kér dés hi te le sí té sét.

En nek meg fele lõen a két kér dést kü lön-kü lön kel lett
meg vizs gál nia, hogy meg fe lel nek-e az Al kot mány ban és a
Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nyek nek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt
 állapította meg, hogy a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén
Zsolt ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg -
határozott for mai, va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni
 kívánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek
ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

III.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
171/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
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124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt hatás -
körében el jár va a K. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való közzé -
tételét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

K. L. ma gán sze mély 2007. jú li us 9-én az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy egyes vény nél kül is kap -
ható gyógy sze re ket a gyógy szer tá ra kon kí vül is le hes sen
for gal maz ni?”

A kér dés sel egy ide jû leg a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri
 Szövetség kép vi se le té ben dr. Or bán Vik tor és a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt kép vi se le té ben dr. Sem jén Zsolt
ugyan csak or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett a kö -
vet ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy gyógy sze re ket csak gyógy -
szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?”

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az
Nsztv. 12.  §-ának ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a két kér dés – bár el té rõ meg fo gal ma zás ban – de tartal -
milag azo nos. Ugyan ak kor az Nsztv. 12.  §-a – ahogy erre
az Al kot mány bí ró ság az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za -
tá ban rá mu ta tott – „egy ér tel mû en a hi te le sí tett alá írás gyûj -
tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re vo nat ko zik.” Az Al kot -
mány bí ró ság e dön té sé ben azt is meg ha tá roz ta, mi kor
 tekinthetõ hi te le sí tett nek egy alá írás gyûj tõ ív: „Az alá írás -

gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he tõ be fe je zett nek, ha az
Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 118.  § (1) be kez -
dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja el, ugyan is csak
ez  után ke rül het sor az alá írás gyûj tés meg kez dé sé re.”
[57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko lás IV. 3. pont]
Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint a Ve. 130.  §
(1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ ered mény te len 
el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az Alkotmány -
bíróság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó dön té sé nek a
Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján ke rül het sor.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got sem az Al kot mány,
sem a tör vény nem ha tal maz za fel te hát arra, hogy ugyan -
azon tar tal mú kér dé sek ben az egyik kér dés – fen ti ek sze -
rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va
meg ta gad ja a má sik kér dés hi te le sí té sét.

En nek meg fele lõen a két, azo nos tár gyú kér dést külön-
 külön kel lett meg vizs gál nia, hogy meg fe lel nek-e az Al kot -
mány ban és az Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nyek nek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt
 állapította meg, hogy a ma gán sze mély be ad vá nyo zó ál tal
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott
for mai, va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért
hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

III.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) bekez -
désén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
172/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a K. L. ál tal be nyúj tott or szá gos népszava -
zási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.
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A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

K. L. ma gán sze mély 2007. jú li us 9-én az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a he lyi ön kor mány za tok
egész ség ügyi fel ada ta ik el lá tá sá nak mód já ról sza ba don
dönt hes se nek?”

A kér dés sel egy ide jû leg a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö -
vet ség kép vi se le té ben dr. Or bán Vik tor és a Ke resz tény de -
mok ra ta Nép párt kép vi se le té ben dr. Sem jén Zsolt ugyan -
csak or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett a kö vet ke zõ
kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ma rad ja nak ál la mi, ön kor -
mány za ti tu laj don ban?”

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az
Nsztv. 12.  §-ának ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a két kér dés azo nos tárgy kör re vo nat ko zik, rész ben el té rõ
tar ta lom mal. A ma gán sze mély ál tal kez de mé nye zett
 országos nép sza va zás csak az ön kor mány za tok sza bad
egész ség ügyi el lá tás szer ve zé si jo gát és en nek ré vén az ön -
kor mány za ti tu laj don kér dé sét érin ti. Ennyi ben azo nos a
tar tal ma a FIDESZ – MPSZ és a KDNP kö zös népszava -
zási kez de mé nye zé sé ben sze rep lõ kér dés sel. A magán -
személy be ad vá nyo zó kér dé se nem szól azon ban az ál la mi
tu laj don ban álló egész ség ügyi in téz mé nyek rõl.

Az Nsztv. 12.  §-ának al kal maz ha tó sá gá val kap cso lat -
ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel volt
az Al kot mány bí ró ság nak az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá -
ro za tá ra is, mely – töb bek kö zött – tár gyal ta az azo nos tar -
tal mú kér dé sek hi te le sít he tõ sé gé nek kér dé sét is. Az Al kot -

mány bí ró ság rá mu ta tott – az Nsztv. 12.  §-a „egy ér tel mû en
a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re
 vonatkozik.” Az Al kot mány bí ró ság e dön té sé ben azt is
meg ha tá roz ta, mi kor te kint he tõ hi te le sí tett nek egy alá írás -
gyûj tõ ív: „Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he -
tõ be fe je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je
a Ve. 118.  § (1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal
lát ja el, ugyan is csak ez után ke rül het sor az alá írás gyûj tés
meg kez dé sé re.” [57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko -
lás IV. 3. pont] Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint 
a Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ
ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az 
Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó
dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján
ke rül het sor.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got sem az Al kot mány,
sem a tör vény nem ha tal maz za fel te hát arra, hogy ugyan -
azon tar tal mú kér dé sek ben az egyik kér dés – fen ti ek sze -
rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va
meg ta gad ja a má sik kér dés hi te le sí té sét.

En nek meg fele lõen a két kér dést kü lön-kü lön kel lett
meg vizs gál nia, hogy meg fe lel nek-e az Al kot mány ban és
az Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai köve -
telményeknek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt
 állapította meg, hogy a ma gán sze mély be ad vá nyo zó ál tal
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott
for mai, va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért
hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

III.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog -
orvoslatról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
173/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt hatás -
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körében el jár va a K. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

K. L. ma gán sze mély 2007. jú li us 9-én az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a föld te rü let meg mû ve lõ jét
il les se meg elsõ he lyen elõ vá sár lá si jog ter mõ föld vásár -
lása ese tén?”

A kér dés sel egy ide jû leg a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö -
vet ség kép vi se le té ben dr. Or bán Vik tor és a Keresztény -
demokrata Nép párt kép vi se le té ben dr. Sem jén Zsolt
ugyan csak or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett a kö -
vet ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy 2002. jú ni us 15-i ál la pot
sze rint ha tá lyos ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
sze rin ti – csa lá di gaz dál ko dót elsõ he lyen il les se meg elõ -
vá sár lá si jog ter mõ föld vagy ta nya vá sár lá sa ese tén?”

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az
Nsztv. 12.  §-ának ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a két kér dés azo nos tárgy kör re vo nat ko zik, de el té rõ tar -
talommal. A ma gán sze mély ál tal kez de mé nye zett or szá -
gos nép sza va zás tar tal mi lag csak annyi ban azo nos a
FIDESZ – MPSZ és a KDNP kö zös nép sza va zá si kez de -
mé nye zé sé ben sze rep lõ kér dés sel, hogy az elõ vá sár lá si jog 
gya kor ló ja a ter mõ föl det meg mû ve lõ csa lá di gaz dál ko dó
is le het. A ma gán sze mély kér dé se alap ján azon ban – ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén – en nél lé nye ge sen tá gabb ala -
nyi kör szá má ra kel le ne biz to sí ta ni elõ vá sár lá si jo got az
 általa mû velt föld re vo nat ko zó an.

Az Nsztv. 12.  §-ának al kal maz ha tó sá gá val kap cso lat -
ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel volt
az Al kot mány bí ró ság nak az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá -
ro za tá ra is, mely – töb bek kö zött – tár gyal ta az azo nos tar -
tal mú kér dé sek hi te le sít he tõ sé gé nek kér dé sét is. Az Al kot -
mány bí ró ság rá mu ta tott – az Nsztv. 12.  §-a „egy ér tel mû en
a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re
 vonatkozik.” Az Al kot mány bí ró ság e dön té sé ben azt is
meg ha tá roz ta, mi kor te kint he tõ hi te le sí tett nek egy alá írás -
gyûj tõ ív: „Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he -
tõ be fe je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je
a Ve. 118.  § (1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal
lát ja el, ugyan is csak ez után ke rül het sor az alá írás gyûj tés
meg kez dé sé re.” [57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko -
lás IV. 3. pont] Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint 
a Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ
ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az 
Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó
dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján
ke rül het sor.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got sem az Al kot mány,
sem a tör vény nem ha tal maz za fel te hát arra, hogy ugyan -
azon tar tal mú kér dé sek ben az egyik kér dés – fen ti ek sze -
rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va
meg ta gad ja a má sik kér dés hi te le sí té sét.

En nek meg fele lõen a két kér dést kü lön-kü lön kel lett
meg vizs gál nia, hogy meg fe lel nek-e az Al kot mány ban és
az Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai köve -
telményeknek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt
 állapította meg, hogy a ma gán sze mély be ad vá nyo zó ál tal
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott
for mai, va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért
hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

III.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) bekez -
désén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
174/2007. (VII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a P. J.-né ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
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alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a
 következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

P. J.-né 2007. jú ni us 19-én or szá gos népi kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te -
le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az
alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„KÖVETELJÜK A KORMÁNY AZONNALI LE -
MONDÁSÁT ÉS ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK
KIÍRÁSÁT!”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 33/A.  §-a té te -
le sen meg ha tá roz za a Kor mány meg bí za tá sa meg szû né sé -
nek ese te it, e ren del ke zé sek ugyan ak kor nem sza bá lyoz -
nak olyan ese tet, mely nek ér tel mé ben az Or szág gyû lés nek
ha tás kö ri jo go sít vá nya len ne ha tá ro za tot hoz ni a Kor mány
le mon dá sa te kin te té ben, és ilyen sza bályt az Al kot mány -
nak az Or szág gyû lés ha tás kö rét meg ál la pí tó 19.  § (3) be -
kez dé se sem ál la pít meg. A 30/A.  § (1) bek. d) pont ja sze -
rint pe dig az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos válasz -
tását a köz tár sa sá gi el nök tûzi ki.

Az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rint
 országos népi kez de mé nye zés tár gya csak az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. Az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy a népi kez de mé nye zés
tár gya ezen fel té tel nek nem tesz ele get, ezért a kez de mé -
nye zés el uta sí tá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 19.  §-ának (3) be kez dé sén, a
28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, a 30/A.  § (1) be kez dé sén és
33/A.  §-án, az Nsztv. 2.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -

koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén és 131.  §-án
 alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2007. augusztus 1-je és augusztus 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin
 ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 289 Ft/l

Gáz olaj 264 Ft/l

Ke ve rék 312 Ft/l

LPG au tó gáz 165 Ft/l
Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó

ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 84. szá má ban ki hir de tett, az
egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok
igény be vé te lé rõl, va la mint a kü lön meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben
fenn ál ló egész ség ügyi el lá tás rend jé rõl szó ló 175/2007. (VI. 30.) Korm. ren -
de let 2. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lye sen:

„b) a vas utas ál lo mány, a vas utas ál lo mány biz to sí tott kö ze li hoz zá tar to -
zói, a volt vas utas biz to sí tott, aki nyug el lá tás ban ré sze sül és biz to sí tott csa -
lád tag jai, aki va sút egé sz ség ügyi gyógy in té ze tek ben való el lá tás ra ko ráb bi
mun kál ta tó ja ré vén jo got szer zett, aki há zi or vo sá ul va sút egé sz ség ügy ben
dol go zó – erre fel jo go sí tott – or vost vá lasz tott; to váb bá a vas utas szer ve ze te -
ket fel ügye lõ mi nisz té ri um, va la mint az irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél fog -
lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak és a Mun ka Törvényköny -
vérõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó mun ka vál la ló, ezen
sze mé lyek biz to sí tott kö ze li hoz zá tar to zó ja, va la mint ezen sze mé lyi ál lo -
mány ból nyug ál lo mány ba he lye zett és biz to sí tott csa lád tag ja;”

(Kéz irat hi ba)

7170 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/96. szám

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.2442 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.



I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Köz gyû lé se
(4024 Deb re cen, Pi ac u. 20.) pá lyá za tot hir det a rész ben ön ál ló an
gaz dál ko dó D. M. J. V. Fo gya té ko so kat El lá tó In téz mé nye (4032
Deb re cen, Bö ször mé nyi u. 148.) ma ga sabb ve ze tõi be osz tá sá nak
el lá tás ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482

Ba la ton fûz fõ Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot hir det au tó busszal vég zett köz úti sze mély szál lí tás el lá tá sá ra 1482

Csák vár Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot ír ki al jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483

Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sá nak Ta ná csa pá lyá za tot
hir det a Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sá nak Mun ka -
szer ve ze té nek ve ze tõi be osz tá sá nak el lá tá sá ra . . . . . . . . . . . . . 1483

Ka dar kút Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot
hir det al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484

Rá kó czi új fa lu Köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det jegy zõi ál -
lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484

Bu da ka lász Nagy köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det építés -
hatósági ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . 1484

A Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je (Sze ged,
Rá kó czi tér 1.) pá lyá za tot hir det a Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal ál la mi fõ épí tész ál lás he lyé nek be töl té sé re. . . 1485

Szent már ton ká ta Köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det me net -
rend sze rin ti he lyi sze mély szál lí tás biz to sí tá sá ra . . . . . . . . . . . . 1486

Az ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te (8200 Veszp rém,
 József A. u. 36.) pá lyá za tot hir det kis tér sé gi tisz ti or vo si mun ka -
kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487

Az ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot hir det
gaz da sá gi igaz ga tói ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487

Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det al -
jegy zõi ál lás be töl té sé re iro da ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa mel lett . 1488

Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la fel vé telt hir -
det fõ épí té szi fel adat kör be töl té sé re meg bí zá si jog vi szony ban . 1489

Gan na–Ba kony pö lös ke–Döb rön te köz sé gek ön kor mány za ta i nak
kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás be töl té -
sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489

Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za -
tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489

Mu csony nagy köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det Mu csony Nagy köz -
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése

(4024 Debrecen, Piac u. 20.)
pályázatot hirdet

a részben önállóan gazdálkodó
D. M. J. V. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

(4032 Debrecen, Böszörményi u. 148.)
magasabb vezetõi beosztásának ellátására

Az intézmény keretén belül kiskorú fogyatékos szemé-
lyek otthona, fogyatékosok nappali intézménye, fogyaté-
kosok gondozóháza, valamint lakóotthon mûködik.

A megbízás idõtartama: öt év, 2007. október 1-jétõl
2012. szeptember 30-ig.

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-

nyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében
elõírt szakképzettség,

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles

másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló ülése-

ken a pályázó hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, vala-
mint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
szabályai szerint történik. A munkáltatói jogkör gyakorló-
jának döntésétõl függõen keresetkiegészítés adható.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl
számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ leteltétõl számított 60 napon belül.

A pályázatokat D. M. J. V. Polgármesteri Hivatal Hu-
mán fõosztály vezetõjének címezve (4026 Debrecen, Kál-
vin tér 11. I/107. szoba) „Pályázat D. M. J. V. Fogyatéko-
sokat Ellátó Intézménye magasabb vezetõi beosztásának
ellátására” jeligével ellátott, zárt borítékban, 3 példányban
(1 db eredeti, 2 db másolat) kérjük benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás D. M. J.
V. Polgármesteri Hivatal Humán fõosztályán kérhetõ
[Debrecen, Kálvin tér 11. I/107. szoba, tel.: (52) 517-601].

A pályázatokat a pályáztató által esetenként összehívott
bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésé-
vel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyûlése bírálja el.

Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
autóbusszal végzett közúti személyszállítás ellátására

A pályázat az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §
rendelkezései alapján kerül meghirdetésre Balatonfûzfõ
város közigazgatási területén, közszolgáltatási szerzõdés
keretében.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó fe-
leljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény által
meghatározott követelményeknek, az e tevékenység vég-
zésére vonatkozó, jogszabályokban meghatározott feltéte-
leknek.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei:
A pályázati kiírás Balatonfûzfõ Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának titkárságán (8184 Balatonfûz-
fõ, Nike krt. 1.) ügyfélfogadási idõben (hétfõ és szerda
8–12 és 13–16 óráig, pénteken 8–12 óráig) szerezhetõ be,
illetve letölthetõ Balatonfûzfõ város honlapjáról: www.
balatonfuzfo.hu.

Az ajánlattétel
– módja: postai küldeményként „helyi tömegközleke-

dés pályázat” megjelöléssel Balatonfûzfõ Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának címezve (8184 Bala-
tonfûzfõ, Nike krt. 1.); személyesen, zárt borítékban „helyi
tömegközlekedés pályázat” megjelöléssel Balatonfûzfõ
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Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának titkársá-
gán (8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.),

– határideje:

2007. szeptember 3-án 16 óráig beérkezõen.

Az elbírálás módja és szempontjai: a pályázatot Bala-
tonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2007. szeptemberi rendkívüli testületi ülésén bírálja el.
A pályázat kiírója a pályázat nyertesének az összességé-
ben legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja.

Az elbírálás szempontjai:
– a vasúti menetrendhez és az intézmények nyitvatar-

tási rendjéhez igazodó szolgáltatás,
– a szolgáltatás minõségére vonatkozó referenciák

(pontosság, megbízhatóság, utasbiztonság, tisztaság),
– a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõ-

ségeinek biztosítása,
– a jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvo-

nala, az üzemeltetés környezeti hatásai,
– személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási

feltételek.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2007. szep-
tember 7.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2007. szeptem-
ber 10.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2007. októ-
ber 1.

A szerzõdés idõtartama: 4 év.

Csákvár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: többéves vezetõi
gyakorlat, közgazdasági és/vagy adótanácsadói végzett-
ség.

Az aljegyzõnek el kell látnia a polgármesteri hivatal
hatósági irodájának vezetését is.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. július 3.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálása: a képviselõ-testület a pályázat
benyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi rendes
ülése.

A munkakör azonnal betölthetõ, a kinevezés határozat-
lan idõre szól.

A pályázatot Csákvár Nagyközség jegyzõje címére
(dr. Hanák Mária 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) kell be-
nyújtani, a munkakör betöltésével kapcsolatos egyéb fel-
világosítás is itt kérhetõ, telefon: (22) 582-213.

Füzesabonyi Kistérség
Többcélú Társulásának Tanácsa

pályázatot hirdet
a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának

Munkaszervezetének vezetõi beosztásának
ellátására

Pályázati feltétel:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– állam- és jogtudományi vagy közgazdaság-tudomá-

nyi egyetemi végzettség valamelyike.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati területen szerzett tapasztalat,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– vezetõi képesség,
– jó kommunikációs képesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a munkaszervezet vezetésére vonatkozó szakmai el-

képzeléseket,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatába az elbírálás-

ban részt vevõk betekinthetnek.

A kinevezés idõtartama: határozatlan idejû.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény alapján.
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A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenést (2007. július 3.) követõ 30 napon
belül.

A pályázat benyújtásának címe: Füzesabonyi Kistérség
Többcélú Társulása 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ társulási ülésen.

Az állás elfoglalásának ideje: az elbírálást követõ hónap
1. napja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Lami-
né Antal Éva elnök, telefon: 06 (36) 542-512, mb. munka-
szervezet-vezetõ, telefon: 06 (36) 542-029.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Kadarkút Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– személyes nyilatkozat munkaköri alkalmasságról

(sikeres pályázati elbírálás esetén a foglalkozás-egészség-
ügyi munkaköri alkalmasságon történõ részvételt a mun-
káltató rendeli el.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, szakmai tevékenységet is bemutató önélet-

rajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést igazoló okirat hiteles másolatát.

Ellátandó feladatok: jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ
által meghatározott feladatok ellátása.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. július 3.) számított
30. nap.

Elbírálás ideje: a pályázati határidõt követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.

Az állás a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban Kadarkút város jegyzõjé-

nek 7530 Kadarkút, Fõ u. 24. címre kell benyújtani. Érdek-

lõdni a (82) 581-003-as telefonon vagy személyesen a
jegyzõnél lehet.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.

Rákócziújfalu Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Képesítési követelmény: az 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 8. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján.

A pályázathoz csatolandó: részletes szakmai önéletrajz,
erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló bizonyítvány hi-
telesített másolata.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõi törvényben, va-
lamint a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. július 3.) számított
30. nap.

A pályázatokat lezárt borítékban, „Jegyzõi pályázat”
megjelöléssel kell a következõ címre megküldeni: Polgár-
mesteri Hivatal, Kecskés János polgármester, 5084 Rákó-
cziújfalu, Sallai u. 26.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ leteltét követõ soros képviselõ-testületi ülésen.

A jegyzõi állás betölthetõ az elbírálás és az eredményé-
nek közlése után, azonnal.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Kecskés
János polgármester. Telefon: (56) 584-060, (56) 444-054.

Budakalász Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség,

– az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok ki-
jelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott foglalkozta-
tási és összeférhetetlenségi feltételeknek való megfelelés,

– közigazgatási szakvizsga, vagy annak egy éven belüli
vállalása,

– számítógépes felhasználói ismeretek,
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozati kötelezettség,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,

melyet

2007. július 30. napjáig,

Budakalász nagyközség jegyzõjéhez kell benyújtani.
Illetmény az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje

(Szeged, Rákóczi tér 1.)
pályázatot hirdet

a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
állami fõépítész álláshelyének betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
– munkakör: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hi-

vatal állami fõépítész.
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi: a Dél-alföldi

Regionális Közigazgatási Hivatal hivatali szervezetében
mûködõ, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ, fõosz-
tályvezetõi besorolású köztisztviselõ.

A munkáltatói jogokat az állami fõépítész felett a hiva-
talvezetõ gyakorolja. Szakmai irányítását, az önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter látja el.

Feladatai:
– ellátja – külön jogszabályban megállapított jogköré-

ben – az elsõfokú területrendezési hatósági feladatokat;
– gondoskodik a térségi területfelhasználási engedé-

lyek nyilvántartásáról;
– szakhatóságként közremûködik a területrendezési

tervekben szereplõ, külön jogszabályban meghatározott
mûszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények ha-
tósági engedélyezési eljárásában;

– ellátja – külön jogszabályban megállapított jogköré-
ben – a településrendezési eszközökkel kapcsolatos állami
feladatokat, ennek keretében elbírálja az országos telepü-
lésrendezési követelményektõl eltérõ helyi szabályozás al-
kalmazásának indokoltságát;

– mûködteti és vezeti a külön jogszabályban meghatá-
rozott területi tervtanácsot;

– ellátja – külön jogszabályban meghatározott módon –
a területfejlesztési koncepciókkal és a területrendezési ter-

vekkel összefüggõ feladatokat, illetõleg az ezekkel kap-
csolatos térségi koordinációt;

– segíti települési önkormányzatok településrendezési
tevékenységét;

– illetékességi területén érvényesíti az épített környe-
zet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az
építészeti örökség védelmére vonatkozó követelménye-
ket;

– közremûködik az építészeti kultúra megõrzését, fej-
lesztését és védelmét szolgáló állami feladatok ellátá-
sában;

– összehangolja az önkormányzati fõépítészek szakmai
tevékenységét, szakmai segítséget nyújt továbbképzé-
sükhöz;

– tevékenységének ellátásához szükséges pénzeszkö-
zök tekintetében közremûködik a regionális közigazgatási
hivatal költségvetésének kidolgozásában.

Feladatai ellátásában az önálló osztály jogállású Állami
Fõépítészi Iroda segíti. Az iroda munkáját vezeti és irá-
nyítja.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti fõosztály-
vezetõi besorolásnak, valamint a Közigazgatási Hivatal
Közszolgálati Szabályzatában leírtaknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés,

településrendezés, építészeti értékek védelme, építésügyi
igazgatási területen végzett publikációs, oktatási tevé-
kenység,

– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia
és/vagy német nyelv.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– területrendezési és településtervezési jogosultságot

lehetõvé tevõ egyetemi szintû végzettség,
– legalább nyolcéves – ebbõl három közigazgatási

szervnél eltöltött – szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-

telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, új kihívá-

sok teljesítésére,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
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– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-
hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,

– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– a pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben az ÖTM
Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság dele-
gált tagja is részt vesz. E bizottság tesz javaslatot a mun-
káltatói jogkör gyakorlója részére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazga-
tási Hivatal vezetõje (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályá-
zat minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás
Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. július 3.)
követõ 30. napig postára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tá-
jékoztatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koordiná-
ciós és szervezési fõosztály helyettes vezetõje [Szeged,
Rákóczi tér 1. tel.: (62) 562-652].

Szentmártonkáta Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

menetrend szerinti helyi személyszállítás
biztosítására

Szentmártonkáta Község Önkormányzata a 2004. évi
XXXIII. törvény elõírásai alapján nyílt pályázatot hirdet
autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására.

A pályázaton való részvétel feltételei: a pályázaton az a
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni

vállalkozó vehet részt, amelynek tevékenységi körébe tar-
tozik a menetrendszerû szárazföldi személyszállítás, és
rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatározott
mûködési és egyéb engedélyekkel. Külföldi székhelyû
szolgáltató az autóbusszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint vehet részt a pá-
lyázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás
ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei
A pályázati kiírás beszerzésének határideje 2007. szep-

tember 5-én 17 óra. A pályázati kiírás ára 25 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékének kiegyenlítése történhet banki át-

utalással az ajánlatkérõ OTP Bank Nyrt. nagykátai fiókjá-
nál vezetett 11742063-15392622 számú számlájára,
vagy készpénzbefizetéssel a polgármesteri hivatalban
(2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C).

A kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen
nyomtatott formában átvehetõ a polgármesteri hivatalban,
elõre egyeztetett idõpontban, munkanapokon hétfõtõl csü-
törtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 11 óra között, az
ajánlattételi határidõ napján 9 és 17 óra között.

Az ajánlattétel határideje:

2007. szeptember 5-én 17 óra.

Az elbírálás módja és szempontjai:
a) 2008. évre igényelt önkormányzati költség-hozzájá-

rulás (6),
b) az önkormányzati hozzájárulás fizetési ütemezésére

tett ajánlat (3).
Az elbírálás módja az a) pont esetén a lineáris arányosí-

tás módszere, a b) pont esetén meghatározott fizetési üte-
mezésekhez rendelt meghatározott pontszámok.

További részletek a pályázati kiírásban.

Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja
Az eredményhirdetés ideje: 2007. szeptember 14-én

10 óra.
A szerzõdéskötés tervezett ideje: 2007. szeptember

25-én 10 óra.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõ-
dés idõtartama

A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2008. január 1.
A szerzõdés idõtartama 3 év.

További információ: Fodor Zoltán polgármester Szent-
mártonkáta Község Önkormányzata 2254 Szentmárton-
káta, Rákóczi út 52/C. Telefon és fax: 06 (29) 462-101.
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Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
(8200 Veszprém, József A. u. 36.)

pályázatot hirdet
kistérségi tisztiorvosi munkakör betöltésére

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. XXIII. Tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai:
– a közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
– címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
– feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti-

orvos.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: Tatabányai,
Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet tisztiorvosi feladatai-
nak ellátása.

Az állás a kihirdetéstõl számított 30. nap után tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltételei:
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség,
– szakképesítés(ek): lehetõleg közegészségügyi-jár-

ványügyi szakvizsga vagy népegészségügyi szakvizsga.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben elõnyt élveznek a közigazga-
tási szakvizsgával rendelkezõ jelentkezõk.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés, próbaidõ kikötésével.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30-ig,
pénteken: 8-tól 14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): A Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.

A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

1. A pályázatot személyesen vagy postai úton kell be-
nyújtani a következõ címre: ÁNTSZ Közép-dunántúli Re-
gionális Intézete 8200 Veszprém, József A. u. 36.

2. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. július 3.) számított
30. napig.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

1. A pályázat elbírálásának módja: személyes meghall-
gatás után bizottsági döntés.

2. A pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vo-
natkozó tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bujdosó László, Veszprém, József A. u. 36.

Telefon: (88) 424-866, fax: (88) 425-484.
E-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

gazdasági igazgatói állás betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai:
– neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
– címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai:
– a közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
– címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.

Feladatkör/munkakör megnevezése: ÁNTSZ Közép-
dunántúli Regionális Intézet gazdasági igazgató.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: az ÁNTSZ
Közép-dunántúli Regionális Intézetének, valamint a régió
kistérségi intézeteinek gazdálkodási irányítása.

Az állás a kihirdetéstõl számított 30. nap után tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.
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Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség szintje: közgazdaságtudományi

egyetemi végzettség vagy számviteli fõiskola.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– elõnyt élveznek: az egyetemi végzettséggel rendel-
kezõk,

– a költségvetési szervnél gyakorlatot szerzett jelent-
kezõk,

– a minõségügyi rendszerben dolgozó, gyakorlatot
szerzett jelentkezõk.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30-ig,
pénteken: 8-tól 14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.

A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

1. A pályázatot személyesen vagy postai úton kell be-
nyújtani a következõ címre: ÁNTSZ Közép-dunántúli Re-
gionális Intézete 8200 Veszprém, József A. u. 36.

2. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. július 3.) számított
30. napig.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

1. A pályázat elbírálásának módja személyes meghall-
gatás után bizottsági döntés.

2. A pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vo-
natkozó tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bujdosó László Veszprém, József A. u. 36.

Telefon: (88) 424-866, fax: (88) 425-484.
E-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére
irodavezetõi feladatok ellátása mellett

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikének (német/an-

gol/francia) államilag elismert, középfokú, társalgási
szintû ismerete.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi

önkormányzati rendelet és közszolgálati szabályzat alap-
ján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. július 16.) számított
15. nap.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
közgyûlés, legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határ-
idõt követõ legközelebbi ülésén dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.
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Gyál Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

felvételt hirdet
fõépítészi feladatkör betöltésére

megbízási jogviszonyban

Felvételi beszélgetésre várjuk azon érdeklõdök jelent-
kezését, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves településrendezésben, építészeti ter-

vezésben, illetõleg
– építésügyi igazgatásban eltöltött gyakorlat.

Különös alkalmazási feltétel megbízási jogviszony ese-
tén:

– építészkamarai tagság, valamint
– a területileg illetékes építészkamara 90 napnál nem

régebbi szakmai véleménye.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. július 16.) számított 15.
nap.

Jelentkezés: Gyál Város Polgármesteri Hivatal jegyzõi
irodavezetõnél részletes szakmai önéletrajz és az iskolai
végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával.
Cím: 2360 Gyál, Kõrösi u. 112–114. Telefon: 06 (29)
540-943.

Ganna–Bakonypölöske–Döbrönte községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– az 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általános al-

kalmazási feltételek.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
– iskolai és szakképzettséget igazoló bizonyítványok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A munkakör 2007. augusztus 31. napjától tölthetõ be.

Kinevezés és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. július 31.

A pályázat benyújtásának címe: Vesztergom József pol-
gármester, 8597 Ganna, Fõ u. 52.

Nagyhalász Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése
és a 10. § alapján tölthetõ be.

A munkakör várhatóan 2007. szeptember 1. napjával
tölthetõ be, a kinevezés határozatlan idõre szól, a munka-
kört teljes munkaidõben kell ellátni.

Ellátandó feladat: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (2)–(3) bekezdésében foglalt
feladatok.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi vég-

zettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– legalább egyéves vezetõi gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya) és azokat igazolnia kell.

A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján va-
gyonnyilatkozat tételére köteles.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait,
– vezetõi, szakmai elképzeléseit,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyi-

latkozatát.
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Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. július 16.) követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázatot zárt borítékban Orosz Károlyhoz, Nagyha-
lász város polgármesteréhez kell benyújtani (4485 Nagy-
halász, Arany János u. 50.). A borítékon fel kell tüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.

Szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani nem tud.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Orosz

Károly polgármestertõl a (42) 202-202-es telefonszámon.
A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést

kapnak.

Mucsony nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

Mucsony Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

pénzügyi csoportvezetõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– 5 év közigazgatási pénzügyi területen szerzett gya-

korlat,
– legalább kétéves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga (ennek hiányában a Ktv. ál-

tal elõírt közigazgatási szakvizsga letétele a kinevezéstõl
számított egy éven belül),

– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és szakvizsga meglétét tanú-

sító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gya-

korlat,
– szakirányú vezetõi tapasztalat.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

Az állás betölthetõ: 2007. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. július 16.) követõ
15. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

Mucsony nagyközség jegyzõje fenntartja a jogot a pá-
lyázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázatot Mucsony nagyközség jegyzõjéhez kell be-
nyújtani: 3744 Mucsony, Fõ út 2., telefon: (48) 403-078.

Szakony és Gyalóka Községek Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott általános fel-
tételek (büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar ál-
lampolgárság),

– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy fõis-
kolai igazgatásszervezõi diploma,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, kinevezés

esetén eskü letétele, valamint a Ktv. 22/A. § alapján va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Illetmény és egyéb juttatás: Ktv. szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. július 16.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejét követõ
legközelebbi együttes testületi ülés.

Az állás a pályázat eredményes elbírálásáról szóló érte-
sítés kézhezvételét követõen betölthetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb végzettséget, illetve végzettségeket,

valamint a szakvizsgát igazoló dokumentumok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtása: a pályázatot Szakony és Gyalóka
Községek Képviselõ-testületéhez kell címezni (9474 Sza-
kony, Fõ utca 164.). A borítékra rá kell írni a jeligét: „Kör-
jegyzõi pályázat”.

Érdeklõdni lehet: Farkas Gyula polgármestertõl a (70)
387-9384-es vagy a (99) 543-057-es telefonszámon.
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Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõje

pályázatot hirdet
mûszaki osztályvezetõ állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki szak-

képzettség, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû település-
mérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– a közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatkör: a Mûszaki osztály vezetése, I. fo-
kú építéshatósági feladatok ellátása és koordinálása, az ön-
kormányzati beruházásokkal, környezetvédelemmel, nö-
vényvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályokban,
a helyi rendeletekben és a munkaköri leírásban foglaltak
alapján, a képviselõ-testület 100%-os tulajdonában lévõ
KUNÉPSZOLG Kft.-vel való kapcsolattartás.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. július 16.) számított
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Kiskunlacháza Nagyköz-
ség Önkormányzata jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. Tel.: (24) 519-830.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat mûszaki osztályve-
zetõi állás betöltésére”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az álláshely 2007. augusztus 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet Szarvákné

dr. Garai Ágnes jegyzõnél a (24) 519-830-as telefon-
számon.

Alsómocsolád, Bikal és Köblény községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Megegyezés esetén az állás részmunkaidõben is betölt-
hetõ.

Pályázati feltételek:
– pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgárságú

személy, aki rendelkezik igazgatásszervezõi vagy állam-
és jogtudományi doktori képesítéssel.

További feltételek:
– büntetlen elõélet,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– elõnyt jelent, ha a pályázó pályázatairól, illetve euró-

pai uniós projektek megvalósításával kapcsolatos gyakor-
lattal is rendelkezik,

– a pályázó vállalja, hogy – amennyiben szükséges –
kinevezésétõl számított egy évben belül közigazgatási
szakvizsgát tesz,

– a kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– hivatalvezetési szakmai programot,
– szakképzettséget, egyéb képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

Egyéb juttatások: a hatályos szabályzatok szerint.

A pályázatot e hirdetés Belügyi Közlönyben történõ
megjelenésétõl (2007. július 16.) számított 15 napon belül
Alsómocsolád község polgármesteréhez kell benyújtani,
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. Tel.: (72) 560-026.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül történik.

A kinevezés idõpontja: 2007. szeptember 1.

Balinka–Nagyveleg községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állásra

Pályázati feltételek:
– államigazgatási és jogtudományi egyetem vagy ál-

lamigazgatási fõiskola igazgatásszervezõ szakán szerzett
diploma,
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább ötéves szakmai, közigazgatási gyakorlat,
– legalább kétéves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek:
– számítógépes ismeretek,
– nyelvvizsga.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– szakmai önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata.

A körjegyzõ illetménye az 1992. évi XXIII. törvény sze-
rint kerül megállapításra. A kinevezés határozatlan idõre
szól. Igény szerint szolgálati lakás megoldható.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl (2007. július 16.) számított 15 napon belül Balinka köz-
ség polgármesteréhez kell benyújtani. Cím: Wéninger
László polgármester, polgármesteri hivatal, 8055 Balinka,
Petõfi S. u. 34.

Pályázatok elbírálása a pályázati idõ lejárta utáni elsõ
együttes ülésen, melyrõl a pályázók írásbeli értesítést
kapnak.

Az állás 2008. január 1-jétõl betölthetõ.

Enese, Fehértó, Kisbabot és Rábaszentmihály
községek önkormányzatainak

pályázati felhívása
körjegyzõi állás betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– kétéves szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok

vagy azok hiteles másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Bérezés a Ktv. alapján.
Az álláshely 2007. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtását a Belügyi Közlönyben való meg-
jelenéstõl (2007. július 16.) számított 15 napon belül
Enese község polgármesteréhez, az alábbi címre kérjük:
9143 Enese, Szabadság u. 25.

Részletes információ: (20) 433-6883-as telefonszámon.
A pályázatok a benyújtási határidõt követõ képviselõ-

testületi ülésen kerülnek elbírálásra.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-

pon belül minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
regionális tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XIII. törvény 31. §-a szerinti
határozott idejû vezetõi megbízással

Feladatkör: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv ki-
jelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok, így különösen a regionális inté-
zet illetékességi területén mûködõ helyi szervek szakmai
tevékenységének irányítása, koordinálása; jogszabályban
meghatározott hatósági ügyek intézése; felügyelet gyakor-
lása a rendelõintézeti járóbeteg-szakellátást, illetve fekvõ-
beteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók felett; kórházhigié-
nés tevékenység szakfelügyelete; egészségügyi ellátás fe-
letti szakfelügyelet koordinálása és felügyelete.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, higiénikus orvosi

vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés,
– legalább 10 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz és szakmai program,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),
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– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A kinevezést követõen a köztisztviselõnek az 1992. évi
XXIII. törvény szerint kell közigazgatási alap-, illetve
szakvizsgát tennie.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. § (13) bekezdése
szerint.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt megje-
lenéstõl (2007. július 16.) számított 15. nap.

Elbírálás: jelentkezési határidõt követõ 15 napon belül.
A pályázatot az országos tiszti fõorvosnak címezve, az

OTH Humánpolitikai és oktatási fõosztálynak (1097 Bu-
dapest, Gyáli út 2–6.) kérjük megküldeni.

Sátoraljaújhely Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Városellátó Szervezet

megüresedett igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú mûszaki végzettség,
– vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– diploma másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény vezeté-

sére vonatkozó elképzeléseit, szakmai programját.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján történik.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben történõ közzétételét (2007. július 3.)
követõ 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Sátoraljaújhely város
polgármestere (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.).

Edelény Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

könyvvizsgálói feladatok ellátására

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján lett
meghirdetve.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a könyvvizsgálói jogosultság igazolását (oklevél,

Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzése),
– gazdasági társaság esetében a cégbejegyzés igazolá-

sát, a szervezet rövid bemutatását,
– a pályázó szakmai önéletrajzát, referencialistáját,

munkaprogramjának rövid ismertetését,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn a

pályázóval szemben az 1990. évi LXV. törvény 92/B. §
(2) bekezdésében szereplõ összeférhetetlenség,

– díjazási igény, fizetési feltételek megjelölését.

A megbízás idõtartama: 2008. január 1-jétõl 2012. ápri-
lis 30-ig.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. augusztus 31.
Az elbírálásnál elõnyt élvez az a pályázó, aki legalább

egy, 10 milliárd Ft-os mérlegfõösszegû önkormányzati re-
ferenciát tud igazolni.

A pályázatot Edelény város polgármestere címére (3780
Edelény, István király útja 52.) kell benyújtani „Könyv-
vizsgálói pályázat” megjelöléssel.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a polgármesteri hivatal Pénzügyi osztály vezetõjétõl,
telefon: (48) 524-103.

Kaposmérõ–Kaposújlak községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ-
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iskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– kétéves közigazgatási gyakorlat.

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Ellátandó feladatok köre:
– kiemelt elsõfokú építéshatósági feladatok, építésügyi

hatáskörbe tartozó határozatok meghozatala,
– a települési önkormányzat, illetve a jegyzõ útügyi,

vízügyi és közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatai-
nak ellátása,

– út, járda és annak mûtárgyai, a csapadékvíz-elveze-
téssel kapcsolatos önkormányzati beruházások, döntések,
pályázatok elõkészítése, illetve a végrehajtás mûszaki el-
lenõrzése.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

Munkáltató által meghatározott próbaidõ tartama 6 hó-
nap.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2007. július 16.) követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatokat Kaposmérõ-Kaposújlak Községek Kör-
jegyzõsége címére (7521 Kaposmérõ, Hunyadi u. 13.) kell
benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni dr. Kimmel
József körjegyzõnél lehet, telefon: (82) 477-001.

Nagykálló Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
polgármesteri hivatala

jegyzõi álláshelyének betöltésére

Alkalmazási feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés és
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:

OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítés [vagy a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint a képviselõ-
testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pá-
lyázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított
egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát vagy
a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörûen
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítést megszerzi] és

– legalább kétéves közigazgatásban szerzett gyakor-
lat és

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján tör-
ténik.

Benyújtás helye: Juhász Zoltán polgármester 4320
Nagykálló, Somogyi Béla u. 5–7., telefon: (42) 263-101.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. július 16.) követõ 15. nap.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõen az állás betölthetõ.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat és szakmai gyakorlatát

bemutató önéletrajz,
– oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló

iratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai tapasz-

talatok és elképzelések ismertetése,
– 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy

annak megkérését igazoló dokumentum.

A pályázat elbírálásának módja, ideje:
A képviselõ-testület az Ügyrendi Jogi Bizottság elõze-

tes értékelése alapján, legkésõbb a pályázat benyújtására
elõírt határidõt követõ legközelebbi ülésén dönt.

Értesítés a döntésrõl írásban történik, legkésõbb az elbí-
rálást követõ 8 napon belül.

Tokodaltáró Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Tokodaltáró község jegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
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– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a képesítési követelményeket igazoló dokumentu-

mok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány, mely az elbeszélgetésen is csatolható,
– önéletrajz,
– szakmai önéletrajz,
– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos el-

képzelések.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2007. júli-
us 16.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának várható ideje: a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

(Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani!)
A pályázatot Tokodaltáró község polgármesteréhez kell

benyújtani. Cím: Petrik József, 2532 Tokodaltáró, Pf. 4.
Érdeklõdni lehet a (33) 505-635-ös telefonszámon.

Budafok-Tétény Budapest Fõváros XXII. Kerület
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) alapján kerül sor.

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

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó:
– állam- és jogtudományi doktori képesítéssel,
– legalább öt év közigazgatási gyakorlattal,
– és legalább kétéves jegyzõi gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseit.

A pályázatokat Szabolcs Attila polgármesternek címez-
ve (Budafok-Tétény Budapest Fõváros XXII. Kerület Ön-
kormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.) kell be-
nyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: a pályázati
kiírás Belügyi Közlönyben való közzétételétõl (2007. jú-
lius 16.) számított 15. nap.

A képviselõ-testület a jegyzõ kinevezésérõl legkésõbb a
2007. szeptemberi testületi ülésén dönt.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Szakály Bernadett személyzeti és munkaügyi iroda-
vezetõtõl a 229-2559-es, valamint a 229-2611/120-as tele-
fonszámon.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Budapesti Corvinus Egyetem
alapító okirata

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: intéz-
mény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, majd a
felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló
209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003.
(VII. 22.) Korm. rendelet alapján 2003. szeptember 1-jétõl
szervezeti felépítésében módosult intézmény, amelynek
jogelõdjei:

– Az Államigazgatási Fõiskola, amelynek létesítésére a
Tanácsakadémia felállításáról szóló 1047/1952. MT hatá-
rozattal létrejött Tanácsakadémia továbbfejlesztésével, az
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Államigazgatási Fõiskola létesítésérõl szóló 1977. évi
3. törvényerejû rendelete alapján került sor.

– A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem,
amelynek jogelõdje a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetemi közgazdaságtudományi kar felállításáról és ide-
iglenes szervezetérõl szóló 1920. évi XXXI. törvénycikk
és a budapesti magyar Tudományegyetem mellett létesített
Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáról
szóló 272/1920. ME számú rendelet alapján, a budapesti
királyi magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudomá-
nyi Kar, amely 1934-tõl (1934. évi X. törvénycikkel) a
József nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karaként mûködött. A kar átszer-
vezésével létesítette az Országgyûlés a Magyar Közgazda-
ságtudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1948. évi
LVII. törvénnyel a Magyar Közgazdaságtudományi Egye-
temet, amely 1953-ban, a Magyar Közgazdaságtudományi
Egyetem elnevezésérõl szóló 1953. évi 3. sz. törvényerejû
rendelet alapján, Marx Károly nevét vette fel és viselte
1990-ig. Az intézmény az egyes oktatási tárgyú, az okta-
tási jogok érvényesítésének elõsegítését, valamint a felsõ-
oktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szol-
gáló törvények módosításáról szóló 2004. évi LX. törvény
alapján 2004. szeptember 1-jétõl a Budapesti Corvinus
Egyetem nevet vette fel.

– A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara,
Kertészettudományi Kara, Tájépítészeti, -védelmi és -fej-
lesztési Kara, mely karoknak 1999. december 31-éig a Ma-
gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló
1986. évi 13. sz. törvényerejû rendelettel létrehozott Ker-
tészeti és Élelmiszeripari Egyetem és annak jogelõdjeként
az 1853-ban alapított Haszonkertészeket Képzõ Gyakor-
lati Tanintézet, az 1894-ben alapított Magyar királyi Ker-
tészeti Tanintézet, az 1939-tõl mûködõ Magyar királyi
Kertészeti Akadémia, majd többszöri átszervezést és név-
változást követõen a felsõoktatási intézményekrõl szóló
1962. évi 22. sz. törvényerejû rendelettel létrehozott Ker-
tészeti és Szõlészeti Fõiskola a jogelõdei.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Corvinus
Egyetem

– rövidített megnevezése: BCE
– angol nyelvû megnevezése: Corvinus University of

Budapest

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének)

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1093 Budapest, Fõvám tér 8.
4.2. telephelye: 5540 Szarvas, Arborétum 1KK9.

4.3. Az intézmény székhelyén kívüli képzésének szék-
helyei:

– Jugoszlávia, 2441 Zenta, Petar Drapsin u. 18.,
– Románia, 4333 Nyárádszereda, Miercurea Nirajului

Str. Trandafisilor nr. 5.,
– Szlovákia, 7701 Királyhelmec, Majláth u. 22.,
– Szlovákia, 9999 Révkomárom, Selye János Szakkol-

légium 1.,
– Ukrajna, 2955 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Tovább-

képzõ Intézet (rövidített megnevezése: BCE KTI), címe:
1085 Budapest, Rigó u. 3.,

– Budapesti Corvinus Egyetem Agrártudományi Cent-
rum, címe: 1118 Budapest, Villányi út 29–43.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szak-
irányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.
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– A nemzeti és az egyetem kultúra közvetítésével, mû-
velésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak
az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.

– Könyvtári és tudományos információszolgáltatást lát
el az oktatott és kutatott tudományok területén.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában, természetvé-
delmi területek gondozásában a vonatkozó különjogszabá-
lyok rendelkezései szerint.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot
üzemeltet és botanikus kertet, arborétumot tart fenn.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

– alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42. máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés
73.20 humán kutatás, fejlesztés
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.51 könyvtári, levéltári szolgáltatás

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– társadalomtudományi;

alapképzés: székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtu-
dományok, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudo-
mányi;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;
mesterképzés: székhelyen, telephelyen: agrár, jogi és

igazgatási;
székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.2.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amely-
ben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat:

székhelyen, telephelyen: közgazdaság.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélése folyik:

– agrártudományok,
– természettudományok,
– társadalomtudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alap-
tevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások foko-
zott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.
E tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– az államilag finanszírozott felsõfokú szakemberkép-
zésben részt vevõ hallgatók számára olyan képzés, illetve
szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik
a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt
tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felnõttképzési tevékenység;
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása,

nyelvvizsgáztatás;
– továbbképzés;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesí-

tést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
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– a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és
fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konfe-
renciaszervezés, kultúramûvelés és fejlesztés, szaktanács-
adási és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása;

– mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése,
feldolgozása, forgalmazása.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása

kiegészítõ tevékenységek:
01.1 növénytermelés,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
15.3 gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,
15.93 bortermelés,
22.1 kiadói tevékenység,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
22.11 tankönyv- és jegyzetkiadás,
22.2 nyomdai tevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási és tudományos kutatási
szervezeti egységként karok – ezen belül különösen inté-
zet, tanszék, kutatócsoport, tangazdaság, botanikus kert,
valamint doktori iskola – mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzé-
si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik.

Az intézményben agrártudományi centrum mûködik.
9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, irattári, in-

formatikai, kollégiumi, és egyéb (különösen: diáktanács-
adó, karrier-tanácsadó) feladatot ellátó szolgáltató szerve-
zeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági és mûszaki funkcionális szervezeti egységként
gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási szerve-
zeti egységként rektori hivatalt, továbbá belsõ ellenõrzési
feladatot ellátó szervezeti egységet mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal (KVI) kötött 390031/2006/
0150 számú vagyonkezelési szerzõdés alapján.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek a tulajdonában ingatlan.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 18 400 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 13826 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 196 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 15237-4/2006. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

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

Budapest, 2007. május 7.

(Ügyiratszám: 12327-1/2007.)
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A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88. §, 89. § (1) és 90. § (2) bekezdései és az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 10. § és 11. § (6) bekezdésének rendelkezései
alapján

az Állami Mûemlék-helyreállítási
és Restaurálási Központ

központi költségvetési szerv alapító okiratát – a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – 2007. április 4-i hatállyal mó-
dosítom, az intézmény elnevezését megváltoztatom és az
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint
állapítom meg:

I.
Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Kulturális Örök-
ségvédelmi Szakszolgálat

2. Rövidített elnevezése: K.Ö.SZ.
3. Angol nyelvû megnevezése: Field Service for Cultu-

ral Heritage
4. Székhelye: 1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13–17.
5. Alapító: oktatási és kulturális miniszter
6. Létesítésének ideje: 1993. május 1.
7. Számlaszáma: Magyar Államkincstár: 10032000

01711318 00000000
8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisz-

térium

II.
Az intézmény alaptevékenysége

1. Kiemelkedõ jelentõségû, vagy veszélyeztetett hely-
zetû mûemlékek és egyéb kulturális örökségi elemek, köz-
tük különösen a veszélyeztetett régészeti lelõhelyek orszá-
gos hatáskörrel történõ elméleti és gyakorlati kutatása és a
kutatási eredmények feldolgozása, továbbá komplex és
mintaértékû tervezési, kutatási és szakértési munkák vég-
zése és végeztetése.

2. Az intézmény alaptevékenysége:
2.1. Az intézmény ellátja a régészeti szakszolgálati fel-

adatokat: gondoskodik a régészeti lelõhelyek feltárásának,
illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elis-
merésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.)
NKÖM rendelet alapján a nagyberuházásokhoz kapcsoló-
dó megelõzõ régészeti feltárási munkák elvégzésérõl.

2.2. Az intézmény állami feladatként, kiemelkedõ jelen-
tõségû vagy veszélyeztetett mûemléki értékek, régészeti

lelõhelyek, emlékek és leletek megmentését, dokumentá-
lását, helyreállítását, fenntartható hasznosítását célzó
komplex és mintaértékû kutatási, tervezési és kivitelezési
munkákat végez.

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenységét meghatározó szakmai jogszabályok:

– 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védel-
mérõl,

– a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet.

3. Az intézmény alaptevékenységként az alábbi tevé-
kenységeket látja el TEÁOR szerinti megjelöléssel:

45.11 Épületbontás, földmunka
45.12 Talajmintavétel, próbafúrás
72.30 Adatfeldolgozás
73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme

4. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódóan az
alábbi kiegészítõ és kisegítõ tevékenységeket látja el
(TEÁOR szerinti megjelöléssel):

Az intézmény részt vesz a szakképzésben, továbbá a ré-
gészethez és a mûemlékvédelemhez kapcsolódó standar-
dok, eljárások, technológiák, illetve építõ- és konzerváló
anyagok minõsítésében, valamint a mûszaki-technológiai
fejlesztésekben. Feladatainak ellátása során együttmûkö-
dik az örökségvédelem hivatali és vagyonkezelõ szerveze-
teivel, valamint a muzeális intézményekkel.

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.15 Egyéb kiadás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.31 Alkotó- és elõadó-mûvészet
92.32 Mûvészeti kiegészítõ tevékenység
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.53 Növény-, állatkert mûködtetése

4. Alapvetõ szakfeladat: 92601-8 Máshova nem sorolt
kulturális tevékenység.

5. Szakágazati besorolás: 925200 Múzeumi tevékeny-
ség, kulturális örökség védelme.
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III.
Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat
eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdeké-
ben. A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az
intézmény alapvetõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése értelmében a vállalkozás-
ból származó bevételek együttes összege nem lehet maga-
sabb a költségvetés tervezett összkiadásainak 20 százalé-
kánál.

3. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre kiter-
jedhet a II/3-4. pontban felsorolt valamennyi tevékenységi
körre.

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 az intézmény által felhasználható ré-
szébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr.
69. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint használ-
ható fel.

IV.
Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és
kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat
alapján határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza meg-
bízását, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A gazdasági igazgatót a miniszter a fõigazgató javas-
latára határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja vissza
megbízását, továbbá gyakorolja felette a fegyelmi jogkört.
A további munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja fe-
lette.

3. Az intézmény alkalmazottai az 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett
a munkáltatói jogokat az intézmény fõigazgatója gya-
korolja.

4. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési
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. A fõigazgató kö-
teles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosítá-
sait az alapító okirat hatályba lépését követõ 30 napon be-
lül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felter-
jeszteni. Az SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá.

5. Az intézmény alaptevékenységét az OKM belsõ sza-
bályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.
Az intézmény jogállása, gazdálkodása

1. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium feje-
zetén belül szerepel. Az intézmény költségvetését az okta-
tási és kulturális miniszter hagyja jóvá.

2. Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre
álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolat-
ban – az állami vagyon tulajdonosi jogait gyakorló szerve-
zettel kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyako-
rolja a vagyonkezelõi jogokat.

VI.
Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat 2007. április 4-én lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg a 2006. március 31-én kelt alapító okirat
annak valamennyi módosításával hatályát veszti.

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

Budapest, 2007. IV. 3.

Ügyiratszám: 10951/2007.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (a továbbiakban: árvereztetõ) a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal

kötött megbízási szerzõdés alapján, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet
vonatkozó fejezetei alapján árverés keretében értékesítette a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkeze-
lésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h. Kikiáltási ár Vételár

1. 1157 Mexikóváros,
Av. Mazarik 101.,
12. emelet 1201 iroda

029-174-11-022. 318,54 Iroda 1/1 390 000 USD 391 000 USD

Vevõ neve: Cortec, S.A.DE C.V.

A Tapolca, Dobó tér 1. szám alatti 1883. hrsz.-ú, a Tapolca, Dobó tér 3. szám alatti 1877/18. hrsz.-ú, a Tapolca,
Glázer S. út 4. szám alatti 2626. hrsz.-ú és a Sárbogárd külterületén lévõ 0281/2. hrsz.-ú (közhitelesen a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjének 2007/21. számában megjelent) Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ ingatlanok értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázat eredménytelenül zárult.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: kiíró) 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 a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Siófok, Deák Ferenc
sétány 43. szám alatt található, Siófok 7492. helyrajzi számon nyilvántartott, 9202 m2 területû, üdülõépület és udvar
megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 22 100 000 Ft, azaz huszonkettõmillió-egyszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK

10032000-01637511-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának
napján be kell érkeznie) a „SIÓFOK HOTEL PELSO” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

Az ingatlant 2007. október 31-éig szóló bérleti, valamit a 7491. hrsz.-ot megilletõ víz- és villanyvezetési szolgalmi jog
terheli.

A bérlõt az 1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról, 59. §-a alapján elõvásárlási jog illeti meg, ezért amennyiben a nyilvános pályázat legkedvezõbb ajánlatát a
bérlõ magáévá teszi, akkor a kiíró az adásvételi szerzõdést vele köteles megkötni.

Fentieken kívül az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
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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 pályázatban szereplõ ingatlan Somogy megye területén, Siófok „Ezüstpart”-on, a Balatontól cca. 100 m-re el-

helyezkedõ szállodajellegû üdülõingatlan, ami szezonális jelleggel van használatban. Az ingatlan a Deák Ferenc sé-
tány, valamint a Siófoki utca felõl is megközelíthetõ. Funkcióját tekintve egy 77 szobás + 3 apartmanos szálloda.
A 9202 m2-es területen egy 3 szintes szállodaépület + 233 m2-es étterem, egy 429 m2 konyha, valamint 80 m2 alapterületû
munkásszállás található. Udvara szépen parkosított, nemes fákkal beültetett. Gyerekjátszótér és mûanyag bevonatú te-
niszpálya biztosítja az aktív pihenést. Az ingatlan körbekerített, a kerítésen belül mintegy 50 személygépkocsi tárolására
alkalmas parkoló található. Az ingatlan teljes közmûvel ellátott. A melegvízellátását 2 db gázüzemû kazán és 2 db gáz-
bojler biztosítja. Jelenleg csak szezonálisan mûködtethetõ, mivel nem téliesített, korszerûsítésre szorul.

Az ingatlanon környezetvédelmi vizsgálat nem történt, a lehetséges környezeti károkat a KVI nem vizsgálta.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók

rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 20 000 Ft + 4000 Ft áfa, összesen 24 000 Ft, azaz huszonnégyezer forint árnak csekken tör-

ténõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 16. I. emelet
címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító
erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 15. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „SIÓFOK HOTEL PELSO” jelige fel-

tüntetésével, 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 megérkezzék. Az
ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így meg-
jelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. augusztus 23. 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 10.30 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt kör-
ben, 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-
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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. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám-, és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása nincs (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 10032000-01637511-00000000 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 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 (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-
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. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlanra határozott idejû bérleti szerzõdés van ér-
vényben, melynek lejárata 2007. október 31., és ezért a tulajdonost ezen idõpontig korlátozott birtoklási és használati jog
illeti meg. Egyebekben a birtokbaadás napja a teljes vételár KVI bankszámlájára történõ megérkezésének a napja
(15. számú formanyomtatvány),

16. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (16. 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 ér-
dekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.
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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 to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosz-
szabbodik.

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 KVI Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Somogy Megyei Iroda, 7400 Kaposvár, Dózsa

György u. 16. I. emelet címén, a titkársági szobában kell a fent megjelölt 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.

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 10032000-01637528-00000000 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 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.
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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
2/a) vagy 2/b) és 5., 7., 10., 16. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pá-
lyázó kezdeményezésére 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 honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon:
KVI Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Somogy Megyei Iroda, tel.: +36 (82) 320-575, fax: +36 (82) 416-217.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Külügyminisztérium fejezet mûködésének ellenõrzésérõl (0711)

A Külügyminisztérium (KüM) fejezetnél 1990-tõl a negyedik átfogó ellenõrzést végeztük el, ennek keretében 2002-ig
tekintettünk vissza.

Ellenõrzésünk keretében megvizsgáltuk a minisztérium és a fejezethez sorolt intézmények feladatainak alakulását.
Értékeltük a súlyponti feladatok mûködtetésének feltételeit, a források felhasználásának hatékonyságával összefüggés-
ben. A minisztérium a klasszikus diplomáciai tevékenység mellett a vizsgált idõszakban ellátta a gazdaságdiplomáciával
(2004-ig), a határon túli magyarok támogatásával (2004–2006), illetve az európai uniós feladatok koordinációjával kap-
csolatos feladatokat (2006-tól). A KüM és intézményei feladatainak ellátásához az ellenõrzött öt évben összesen
269 Mrd Ft-ot használtak fel, az összes létszám 1,8–2 ezer fõ között volt.

A fejezet intézményeinek feladatait – esetenként átfedésekkel – jogszabályokban meghatározták, amelyeket a felada-
tok át- és visszarendezései miatt gyakran módosítottak. A jogszabályokat, azok változását nem támasztották alá hatásta-
nulmányok; a háttérintézmények megszüntetését, alapítását, összevonását tartalmi indokolás nélkül rendelték el. Ellen-
õrzésünk idején folyamatban volt a KüM feladatellátásában a prioritásokat meghatározó külpolitikai stratégia kidolgo-
zása, valamint az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány külpolitikát érintõ jogköreit és a képviseletek létesíté-
sével, megszüntetésével kapcsolatos eljárási rendet szabályozó ún. külkapcsolati törvény koncepciójának és tervezeté-
nek elkészítése.

A feladatellátásban az erõforrások egyre nagyobb részét a külképviseleti hálózat (nagykövetségek, fõkonzulátusok)
mûködtetésére fordították. A külképviseletek kiadásai évente 30–37 Mrd Ft-ot, a kiadási elõirányzat 56–70%-át tették
ki, 2006-ra a létszám közel kétharmadát a külképviseleteken foglalkoztatták. A külképviseleti hálózat stabil struktúrája
már az ellenõrzött idõszak elõtt kialakult, a megnyitások, bezárások, összevonások a vizsgált idõszakban a missziók
1/10-ét érintették. A külképviseletek száma 108–113 között mozgott.
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A minisztérium 2003-ban és 2005-ben átfogóan felülvizsgálta a külképviseleti hálózatot, az átvilágítások eredményeit
hasznosította. A diplomáciai tevékenységben a külképviseletek mintegy 60%-ánál mûködtek más tárcák szakmai irányí-
tása alá tartozó szakdiplomaták, néhány kivételtõl eltekintve együttes utasításokban szabályozott formában. Ahová nem
delegáltak szakdiplomatákat, az ágazati feladatokat a KüM kiküldöttei látták el, az együttmûködés azonban ezekben az
esetekben nem volt szabályozott.

A képviseletek elhelyezésére 2006-ban 227 ingatlan állt a KüM rendelkezésére, ebbõl 136 volt bérelt. A bérleti díjra
fordított kiadás évi 3 Mrd Ft körül alakult. A KüM 2001–2002-ben készített átfogó helyzetfelmérése szerint az épületek
egy része nem felelt meg a külpolitikai biztonsági, gazdasági és mûszaki szempontoknak. Az ingatlangazdálkodási prog-
ram szerint a leromlott állapotú épületek indokolt felújítása évi 1,6 Mrd Ft-os igényéhez képest a rendelkezésre álló keret
évi 1 Mrd Ft körül alakult. Évente 19–23 külképviseleten került sor épületrekonstrukciós, felújítási, karbantartási mun-
kák elvégzésére. A szükséges felújítások, karbantartások elmaradása hosszú távon többletkiadásként jelentkezik. A kül-
képviseleti hálózatnál jelentõs beruházást, ingatlanvagyon-bõvülést az EU Állandó Képviselet épületének megvásárlása
és felújítása jelentett (13 millió €).

A szakmai feladatellátáson belül az euro-atlanti feladatok tartalma, támogatása az uniós csatlakozásunkkal összhang-
ban változott. A schengeni követelményekre való felkészülésre 2005–2006-ban mintegy 1,6 Mrd Ft-ot fordítottak kon-
zuli oktatásra, a külképviseleteken elõírt biztonsági beruházásokra, informatikai fejlesztésekre. A csatlakozás elõkészí-
tésében, az uniós feladatok ellátásában kiemelt szerepe volt az EU Állandó Képviseletének, amelynek mûködtetési költ-
sége 2005-ben 2,4 Mrd Ft volt, a külképviseleti hálózat kiadásainak 8%-át jelentette.

A KüM a szomszédságpolitika elmélyítésével, illetve a két- és többoldalú magyar kisebbségpolitika tudományos
megalapozásával kapcsolatos feladatokat végzõ négy közalapítványt és egy alapítványt támogatott mintegy 1,6 Mrd
Ft-tal. A támogatások hozzájárultak ezeken a területeken a jelentõs kutatói bázisok létrejöttéhez, a kisebbségpolitika irá-
nyainak meghatározásában pedig kormányzati szinten hasznosultak. A Teleki Intézet mûködésének támogatására létre-
hozott Teleki László Alapítvány esetében ugyanakkor a gazdálkodási, mûködési folyamatokat az alapító Kormány és az
alapítói jogot 1999-tõl gyakorló KüM nem felügyelte megfelelõen, ez gazdálkodási és mûködési szabálytalanságokhoz
vezetett. A Kormány 2007. január 1-jével az Alapítványt megszüntette, tevékenységét, valamint munkatársainak nagy
részét az újonnan alapított Külügyi Intézet vette át. Az átalakítás kimutatható megtakarítással nem járt.

A határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok összkormányzati ellátása szempontjából kiemelt jelentõsége volt a
Határon Túli Magyarok Hivatalának és a közremûködésével lebonyolított támogatásoknak. A vizsgált idõszakban a
hivatal felváltva tartozott a KüM, illetve a Miniszterelnökség fejezethez, a szakmai feladatellátásban azonban megtar-
totta az önállóságát. Kizárólagosan a határon túli magyarok támogatását szolgáló elõirányzatok összege a KüM-nél a
2002. évi közel 6 Mrd Ft-ról 2006-ra 9 Mrd Ft-ra emelkedett.

A nemzetpolitikai feladatok között meghatározó volt a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló „kedvezmény-
törvény” szerinti Magyar Igazolvány kiadásához a konzuli hálózat fejlesztése, a személyi, technikai háttér biztosítása.
A törvényi célkitûzések közel 900 ezer igazolvány kiadásával teljesültek. 2005-ben a Szülõföld Alap létrehozásával a
hazai (köz)alapítványok támogatásokat közvetítõ szerepe megszûnt, feladataik, forrásaik integrálódtak. Az Alap támo-
gatási elõirányzata 2005–2006-ban 1,5 Mrd Ft volt. A forrásainak felhasználásához kialakított, túlbonyolított pályázati
rendszer is hozzájárult a tárgyévi támogatásoknál a jelentõs (30% feletti) maradványképzõdéshez.

Az ÁSZ korábbi vizsgálatai által feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére tett javaslatokat többnyire
– kivéve az ellenõrzési kapacitás növelését – eredményesen hasznosították. Ellenõrzésünk megállapításai alapján javas-
latot tettünk a Kormánynak a külképviseleteken folyó, több minisztériumot érintõ szakmai tevékenységek összehangolt
szabályozására. A külügyminiszternek javasoltuk a kiemelt külpolitikai feladatokkal kapcsolatban ütemezett intézkedé-
si terv készítését, a külképviseletek bevonását a zártkörû gazdálkodás rendszerébe, illetve a nyílt informatikai rendszerek
biztonsági osztályba sorolását, nyilvántartásuk naprakész vezetésének biztosítását.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALI TÁJÉKOZTATÓK

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ határozatai

HATÁROZAT

A Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) által benyújtott nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsgarendszer
akkreditációja iránti kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 16-i ülésén a következõ dön-
tést hozta.

A kérelmezõ nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követ-
kezõk szerint engedélyezi.

1. A nyelvvizsgaközpont

– neve: Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont

– címe: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56.

2. A nyelvvizsgarendszer:

– neve: DExam

– fajtája: általános, egynyelvû

– nyelve: angol

3. Akkreditált vizsgahely:

– neve: Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont

– címe: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56.

Az akkreditált nyelvvizsgaközpont köteles az államilag elismert nyelvvizsgáztatás során a vizsgázókról a Nyelvvizs-
gáztatási Akkreditációs Központ elektronikus felületén anyakönyvet vezetni.

Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázóknak a többször módosított 71/1998.
(IV. 8.) Korm. rendelet szerint a központ elektronikus formanyomtatványán keresztül államilag elismert nyelvvizsga-bi-
zonyítványt készített.

Az elsõ akkreditációs felülvizsgálat határideje: 2009. április 16.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 02. 26-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a szakértõi bizottság jelen-
tése alapján 2007. 04. 16-án hozta meg döntését.

A szakértõi bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-

vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

Ügyszám: AK-XXVIII/1/2007.

* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely léte-
sítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 16-i ülésén a következõ dön-
tést hozta.

A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Cím: 9026 Gyõr, Hédervári u. 25.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címezve, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 02. 26-án átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 04. 16-án megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális
feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Ügyszám: AK-VII/34/2007.

* * *

HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely léte-
sítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 16-i ülésén a következõ dön-
tést hozta.

A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Akadémia 16 Kulturális és Oktató Kft.

Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 16.
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címezve, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 02. 26-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. 04. 16-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Ügyszám: AK-VII/35/2007.

* * *

HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely léte-
sítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 16-i ülésén a következõ dön-
tést hozta.

A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Windsor Nyelvstúdió Bt.

Cím: 3530 Miskolc, Arany J. u. 19. 3/3.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címezve, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 02. 26-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. 04. 16-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Ügyszám: AK-VII/36/2007.

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
április 16-i ülésén a következõ döntést hozta.

A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Móricz Zsigmond Gimnázium

Cím: 1025 Budapest, Törökvész út 48–54.

Nyelvvizsgarendszer: ECL-nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû

Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címezve, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 03. 12-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. 04. 16-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Ügyszám: AK-XII/49/2007.

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
április 16-i ülésén a következõ döntést hozta.

A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Mondo Oktatási Központ

Cím: 9900 Körmend, Olcsai tér 3.

Nyelvvizsgarendszer: ECL-nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû

Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címezve, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 04. 02-án átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 04. 16-án megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális
feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
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lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Ügyszám: AK-XII/50/2007.

* * *

HATÁROZAT

A Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai Nyelvvizsgaközpont (1037 Budapest, Bécsi út 324.) akkreditált vizs-
gaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. április 16-i ülésén a következõ döntést hozta.

A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: G + N Oktatási Kft.

Cím: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 13.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címezve, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVIII/2/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 02. 19-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. 04. 16-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 18.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Ügyszám: AK-XVIII/5/2007.

HIVATALI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

Bognár Miklósné dr. fõvárosi fõügyészségi ügyész eltulajdonított 010315, dr. Maros Eszter veszprémi városi ügyész-
ségi ügyész elveszített 011579, dr. Aleku Mónika budapesti IX. kerületi ügyészségi fogalmazó eltulajdonított 050437,
Kiss Tamás István Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi tisztviselõ eltulajdonított 100917, valamint Szabó Nikolett gyõri
fellebbviteli fõügyészségi írnok 121162 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Tovább-
képzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

1514 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/29. szám



KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleményei

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy az alábbi, vezetékes mûsorszolgáltatást
végzõ mûsorszolgáltatót közmûsor-szolgáltatóvá nyilvá-
nította:

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Szûcs Sándor
Mûvelõdési Ház – 470/07. (II. 21.) ORTT határozat
alapján.

A mûsorszolgáltatói szabályzatot alább közöljük.

A Biharnagybajom Televízió közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

I. A BIHARNAGYBAJOM TV-re, mint közmûsor-szol-

gáltatóra vonatkozó általános szabályok

1. A közmûsor-szolgáltató különösen tiszteletben tartja
a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbsé-
gek méltóságát és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más
nemzetek méltóságát.

2. A Biharnagybajom TV, mint közmûsor-szolgáltató
rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és ponto-
san tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és kül-
földi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõ-
sen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott
kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ vélemé-
nyekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.

3. A Biharnagybajom TV, mint közmûsor-szolgáltató
biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a
kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszá-
mok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre,
illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas
kielégítésérõl.

4. A Biharnagybajom TV, mint közmûsor-szolgáltató
különös figyelmet fordít:

a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékei-
nek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,

b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõ-
dését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemu-
tatására,

c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más
kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,

d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társa-
dalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé
tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ,
a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybevehetõ szolgál-

tatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben
történõ bemutatására,

e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazda-
sági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatá-
sára.

5. A Biharnagybajom TV, mint közmûsor-szolgáltató
az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan áb-
rázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való független-

ség biztosítékai

Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszá-
mok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének – anyagi és
szakmai – biztosítékait ki kell fejteni. Ilyen biztosíték a tu-
lajdonosok függetlensége pártoktól, vagy ennek analógiá-
jára társadalmi szervezet esetén az alapszabály kimond-
hatja, hogy párt nem lehet tagja, illetve politikai mozgal-
mat nem támogatnak. Biztosíték továbbá az is, hogy a mû-
sorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgal-
maktól támogatást, valamint mûsoraiban a pártok tisztség-
viselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsor-
szolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot,
jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságá-

nak, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vi-

tatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sok-

féleségének bemutatására vonatkozó elvek

1. A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi ese-
ményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokolda-
lúnak, tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és ki-
egyensúlyozottnak kell lennie.

2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében (országos, kör-
zeti, helyi) élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben kö-
teles a jellemzõ véleményeket bemutatni, ideértve az el-
térõ véleményeket is.

3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mû-
sorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyil-
vánítás szabadságának keretein belül bárki szabadon ki-
fejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, han-
got adhat politikai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mû-
sorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyi-
ségi jogait vagy jó érzését ne sértse. Ha ilyen vélemény
megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan kö-
zölni kell a mûsorban, hogy az elhangzott vélemény a
megszólaló egyéni véleménye.
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4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvé-
leményén kívül személyes véleményének nem adhat han-
got, azt még közvetve sem sugallhatja.

5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl vi-
lágosan megkülönböztetve kell közölni.

6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesü-
lések hitelességét ellenõrizni, ha egy témában a források
egymásnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.

7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szük-
ségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális rész-
letek közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a
események képanyagainak kiválasztására.

8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és
maradéktalanul helyesbíteni kell.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai kö-

vetelmények

1. A mûsorszolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásá-
val hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.

2. A mûsorkészítõknek a mûsorszolgáltatás során érvé-
nyesíteniük kell a helyes nyelvhasználatot.

3. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó
és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan rövi-
dítéseket.

4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a
trágárság.

5. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorok-
ban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és
szép beszédre.

V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kul-

túrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény

26. § (2) bekezdésében foglaltakra is

1. A mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nem-
zeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.

2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mû-
sorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultú-
rának, a kisebbségi értékek megõrzésének.

3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszá-
mokban lehetõség szerint biztosítani kell a saját anyanyelv
használatát.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sok-

féleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

1. A mûsorszolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális,
tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.

2. A mûsorszolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti
és egyetemes kultúra alkotásainak.

3. A mûsorszolgáltató a nézõk ismereteinek bõvítése ér-
dekében mûsoraiban rendszeresen beszámol a hazai és

nemzetközi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl,
népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.

4. Tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az
eltérõ álláspontok vélemények bemutatására.

5. A mûsorszolgáltató köteles mûsoraiban a vallások
iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.

6. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, il-
letve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.

7. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások
közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propa-
gandát és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy
világnézeti meggyõzõdések ellen.

VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszá-

mok közzétételi módja

1. Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklá-
mot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a
politikai és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem
ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási
és világnézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagya-
rázatot.

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok
elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a vi-
lág megismerését, a helyes magatartásminták megismeré-
sét. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges
életmódot, a különbözõ kultúrák, a természet megismeré-
sét, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tole-
rancia fejlesztését.

2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását minta-
ként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot közzétenni tilos.

3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásá-
val szerepeltethetõ a mûsorokban.

4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kisko-
rúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevéte-
lére ösztönözzék.

IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása

1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés ki-
vételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõs-
séggel nem tartozik.

2. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama
egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem halad-
hatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számí-
tott óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az
öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képer-
nyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöve-
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get – megjelenítése is beleszámít. A közmûsor-szolgáltató
televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.

3. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszá-
mok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszá-
mok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetí-
tésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a rek-
lám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.

4. Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú
ital nem reklámozható.

5. Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogat-
hatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõál-
lítója és forgalmazója.

6. Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ
belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló
jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban
nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, il-
letve politikai hirdetésben.

7. Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-
szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogat-
hatók:

a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, köz-

vetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve

a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemuta-
tó mûsorszámok,

d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, tár-
sadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszá-
mok.

8. A Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi
szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetle-
nül megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem
közölhetõ.

9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem
közölhetõ.

10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés
reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.

11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességes-
nek kell lenniük.

12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõ-
dést sértõ reklám.

13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a bizton-
ságra és a környezetre ártalmas magatartásra.

14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk,
illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkor-
mányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint
lehet politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni.
Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már
elrendelt népszavazással összefüggésben közölhetõ.

15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kis-
korúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, il-
letve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybe-
vételére ösztönözzék A reklám a játék tényleges természe-
tét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ.

16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos hely-
zetben, és nem buzdíthat erõszakra.

17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, ta-
náraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kis-
korúak tapasztalatlanságára és hiszékenységére.

18. Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat
áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgálta-
tások igénybevételére.

19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági
felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik,
nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok
tartalmára.

X. A közérdekû közlemények közzététele

1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi
önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természe-
tes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal
közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének fel-
keltését szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására
közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatá-
sára szólít fel, ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továb-
bá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre
hívja fel a figyelmet.

2. A közmûsor-szolgáltató a közérdekû közlemény,
a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért
e törvény szerint felelõsséggel nem tartozik.

3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás köz-
zétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.

4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmû-
sor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.

5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem
haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli
helyzetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közle-
ményre.

XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészí-

tõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-

kai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meg-

határozásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben

tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való

jogának érvényesülését

A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfele-
lõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi.
A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szer-
kesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan
esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függet-
lenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájé-
koztatni.

A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy
minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény ki-
nyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvény-
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sértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkal-
mas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, et-
nikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egy-
ház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mû-
sorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást
– indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is meg-
akadályozza.

A fõszerkesztõ személyét a képviselõ-testület nevezi ki,
amennyiben a mûsorkészítésért felelõs személy tulajdo-
nostól függetlenségének biztosítékait, valamint a Törvény
3. § (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti függetlensé-
gének a tulajdonos vonatkozásában megfogalmazott ga-
ranciáit teljesíteni tudja.

XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és

magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és

hírmûsorokban foglalkoztatottakra

A BIHARNAGYBAJOM TV politikai tájékoztató és
hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolva-
sóként, tudósítóként rendszeresen közremûködõ munka-
társak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól füg-
getlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt,
értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem
fûzhetnek.

Ennek alapján a politikai és hírmûsorokban foglalkozta-
tottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban
tisztséget nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a mun-
katársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás
követelményének, így különösen a mûsorkészítés során
nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világ-
nézetet.

A szabályozásnak meg kell felelnie annak a törvényi
követelménynek, miszerint a közmûsor-szolgáltatásban

rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a
munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsor-
szolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

A BIHARNAGYBAJOM TV Figyelemmel van a tör-
vény azon rendelkezésére, miszerint a közmûsor-szolgál-
tató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más
kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben
tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. Ezen köve-
telmény betartását magára nézve kötelezõnek ismeri el.

A mûsorkészítõ kötelességei és jogai a mûsor elkészíté-
se során a szerzõdésben megfogalmazottak az irányadók.

XIV. A közmûsor-szolgáltató megrendelései, valamint a

külsõ munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehetõ-

séget jogosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató

alkalmazottai számára.

A Biharnagybajom TV elsõsorban az adáskörzetében
(Biharnagybajomban) élõk számára nyújt aktuális infor-
mációkat, erõsíti az összetartozás érzését, ápolja a helyi
kulturális hagyományokat, bemutatja a problémákat és
eredményeket egyaránt.

Biharnagybajom, 2007. január 25.

Lajsz Julianna
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PÁLYÁZATOK
VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁSRA

Pályázati felhívás
gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi

szakellátás fejlesztésének támogatására
(A pályázat kódja: GYV-SZF-07-A/B)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Program-
irányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából,
a szociális és munkaügyi miniszter felügyelet alá tartozó
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló
17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet alapján pályázatot hirdet
gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szak-
ellátás fejlesztésére.

1. A pályázat célja

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.)
meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok megvalósításának támogatása.

A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátását
vállaló nem állami szervezeteknek kíván segítséget nyúj-
tani a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél hatéko-
nyabb kiépítéséhez, a meglévõ intézmények korszerûsíté-
séhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez.

A fenti célok megvalósítását két pályázati kategória
szolgálja a pályázók köre és tevékenysége szerint:

„A” kategória: Gyermekek átmeneti gondozását bizto-

sító új intézmény létesítése, meglévõ intézmény férõhelyé-

nek bõvítése

A pályázat célja gyermekek átmeneti otthonának létre-
hozása, meglévõ otthonok bõvítése, illetve kizárólag az e
pályázat keretében, pályázati támogatásból létrehozott új
férõhelyek mûködési feltételeinek kialakítása.

„B” kategória: Gyermekotthonok átalakítását, létreho-

zását célzó meghívásos pályázat

A meghívásos pályázat célja a jogszabályokban – így
különösen a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben – a gyermekotthonokra
meghatározott feltételek megteremtése érdekében a gyer-
mekvédelmi gondoskodásban részesülõ

– gyermekek elhelyezését biztosító gyermekotthonok
átalakítása, gyermekotthoni férõhelyek kiváltása;

– fogyatékos gyermekek elhelyezését biztosító általános
iskola és diákotthonok, valamint koruk miatt különleges
ellátást igénylõ gyermekek elhelyezését biztosító gyer-

mekotthonok átalakítása, illetve kiváltása érdekében kü-
lönleges gyermekotthoni férõhelyek kialakítása;

– súlyos pszichés tüneteket mutató (személyiségfejlõ-
dési zavarokkal küzdõ, illetve pszichotikus vagy neuroti-
kus tüneteket mutató) – súlyos disszociális tüneteket mu-
tató (beilleszkedési zavarokkal küzdõ, vagy antiszociális
magatartást tanúsító gyermekkorú elkövetõ) – pszichoak-
tív szerekkel (alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerek-
kel) küzdõ gyermekek számára speciális gyermekotthon, il-
letve csoport kialakítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret-
összeg 170 000 000 Ft, azaz százhetven millió forint a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi
CXXVII. törvény SZMM fejezet 16/47 „Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások” fejezeti kezelésû elõ-
irányzat terhére.

Az „A” és „B” kategóriák közötti forrásarányok megha-
tározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minõsége
alapján történik.

3. A pályázaton igényelhetõ támogatás formája és

összege

A támogatás a pályázó 2007. június 1. és 2008. május
15. közötti, a pályázó által megjelölt projektidõszakban
felmerülõ költségeihez nyújtott vissza nem térítendõ pénz-
beli támogatás, melynek folyósítása rulírozó elõleg finan-
szírozás formájában történik (pályázati útmutató 11. pont).
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költsé-
gekre vonatkozó számlák számolhatók el.

A pályázat keretében támogatás nyújtható helyi önkor-
mányzatoknak és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi köz-
feladatok ellátását vállaló szervezeteknek:

„A” kategóriában:

ingatlanvásárlásra, épület átalakítására, illetve kizáró-
lag az e pályázati támogatásból létrehozandó új férõhelyek
berendezésére, mûködési feltételeinek kialakítására. Intéz-
mény bõvítése esetén csak az új, a mûködési engedélyben
még nem szereplõ férõhely kialakítása támogatható.

„B” kategóriában:

ingatlanvásárlásra, építésre, átalakításra, illetve speciális
gyermekotthon vagy csoport kialakítására pályázók eseté-
ben a dolgozók felkészítõ tréningjéhez kapcsolódó bérre
és bérjellegû kiadásokra.

A pályázaton igényelt összeg mértéke legalább 500 000 Ft,
illetve

„A” kategória esetén:

– új intézmény létrehozása esetén építésre, vagy e
célra ingatlan vásárlása lakóegységenként legfeljebb
15 000 000 Ft;
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– intézmény bõvítése esetén férõhelyenként: 800 000 Ft,
legfeljebb összesen 9 600 000 Ft.

„B” kategória esetén:

– építésre, vagy e célra ingatlan vásárlása esetén lakó-
egységenként, vagy lakásotthononként legfeljebb
15 000 000 Ft;

– meglévõ intézmény belsõ átalakítása esetén lakóegy-
ségenként legfeljebb 3 500 000 Ft.

A program megvalósításához önrész biztosítása szük-
séges az alábbiak szerint:

„A” kategória esetén:

– 2000 fõ alatti állandó lakosságszámú település ön-
kormányzatának, illetve intézményének pályázata esetén a
kért támogatás 15%-a;

– 2000 fõ feletti állandó lakosságszámú település ön-
kormányzatának, illetve intézményének pályázata esetén a
kért támogatás 25%-a;

– önkormányzati társulás által benyújtott, illetve nem
önkormányzati mûködtetõ vagy intézmény pályázata ese-
tén a település lélekszámától függetlenül a kért támogatás
15%-a.

„B” kategória esetén:

A pályázónak a kért támogatás 35%-át kell önrészként
biztosítania.

Mindkét kategória esetében intézmény bõvítése esetén
a bõvítendõ ingatlan önrészként nem szerepeltethetõ, új
intézmény létrehozása esetén azonban az ingatlan (telek,
épület) értéke elfogadható.

Önrésznek minõsül a pályázó tulajdonát képezõ, szabad
rendelkezésû pénzeszköz, illetve ingatlan értéke, melynek
meglétét hitelt érdemlõen bizonyítani kell (például tulaj-
doni lap másolat, banki fedezetigazolás, a fedezetrõl szóló
közgyûlési határozat stb. benyújtásával).

A támogatott költségtípusok részletezését a pályázati
felhíváshoz tartozó pályázati útmutató 2.4. pontja tartal-
mazza.

4. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek az
5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelõ in-
ternetes pályázatkezelõ rendszerébe és megfelelnek az
alábbi feltételeknek:

„A” kategóriában:

– önkormányzatok,
– önkormányzati fenntartású intézmények,
– egyházak,
– egyházi fenntartású intézmények,
– gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátá-

sát vállaló nem állami szervezetek, ezek intézményei.
„B” kategóriában az alábbiakban nevesített önkormány-

zatok a felsorolásban szereplõ intézmények átalakítására:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzat
– Miskolc Gyermekvédelmi Körzet, Miskolc
– Borsod – Zempléni Gyermekvédelmi Körzet, Me-

gyaszó

– Borsod – Zempléni Gyermekvédelmi Körzet, Alsó-
zsolca

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
– Óvoda, Gyermekotthon, Hasznos Szabadidõ Köz-

pont, Komádi
Pest Megyei Önkormányzat
– Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális

Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai
Szakszolgálat, Vác

Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata
– Miskolc Gyermekvédelmi Központ Fruska Gyer-

mekotthona, Miskolc
Amennyiben a meghívásos pályázó szakmai programja

színvonalában, végrehajthatóságában nem felel meg az
elõírt jogszabályi-szakmai követelményeknek, a meghívás
ellenére sem kaphat a pályázó központi támogatást.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztõ
vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támo-
gatásokkal az elõírt határidõre nem számolt el,

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, il-
letve a mûködtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási
szerzõdésben foglaltaktól,

d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre al-
kalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kap-
csolatban,

e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára be-
hajtható köztartozása van,

f) csõd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás
alatt áll,

g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját
a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességû,
elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévõségük van
vele szemben,

h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályá-
zatkezelõ internetes pályázatkezelõ rendszerén keresztül
az alábbi regisztrációs eljárást követõen:

a) A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regiszt-
rálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben,
melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus le-
vélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követõen jogosult
a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes pá-
lyázatkezelõ rendszeren keresztül. A kitöltéshez szüksé-
ges további információkat a www.esf.hu honlapon elérhe-
tõ felhasználói kézikönyv tartalmazza.

b) A regisztrációt követõen a pályázó köteles a Pályázat-
kezelõnek benyújtani az internetes pályázatkezelõ rend-
szerbõl kinyomtatható „Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a
szervezet képviselõje által aláírt egy eredeti példányát, va-
lamint befizetni a 3 000 Ft, azaz háromezer forint regisztrációs
díjat.
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c) Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely
egyszeri regisztrációval a pályázó bármennyi internetes pá-
lyázatot jogosult beadni az adott naptári évben az ESZA Kht.
által kezelt hazai pályázatokra. Az érvényes regisztrációs
nyilatkozatot legkésõbb az adott naptári évben elsõként
beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani a Pályázatkezelõnek. A rendszer használatának
egyszeri éves díja 3 000 Ft, melyet az elsõ pályázat benyújtása
elõtt kell a Pályázatkezelõ 10032000-00286318-00000031
számlájára befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, át-
utalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelõ rendszerben
megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát
tüntessék fel a megjegyzés rovatban.

d) A c) pontban meghatározott dokumentumok benyúj-
tottnak minõsülnek, ha azokat legkésõbb a Pályázó által
megpályázott pályázati felhívásban rögzített beadási ha-
táridõ utolsó napjáig postára adtak vagy a Pályázatkezelõ
telephelyén 16 óráig benyújtottak.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívás-
ban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz az inter-
netes pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és
az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell be-
nyújtani:

a) Az önrész meglétének igazolása (tulajdoni lap máso-
lata, banki fedezetigazolás stb.). Ha önkormányzat pályá-
zik, testületi határozatot, annak hiányában szándéknyilat-
kozatot a pályázat támogatásáról és a saját forrás meglété-
rõl, illetve ha az önkormányzatok a program megvalósítá-
sára társulás keretében vállalkoznak, csatolni kell a testü-
leti üléseken (vagy közös testületi ülésen) hozott azon ha-
tározat/ok másolatát, amelyekben a társulásról, valamint
annak anyagi feltételeirõl döntöttek. Amennyiben szán-
déknyilatkozat benyújtására kerül sor, akkor a testületi ha-
tározatról a következõ testületi ülésen kell dönteni, és a ha-
tározatot legkésõbb szerzõdéskötésig meg kell küldeni a
Pályázatkezelõnek.

b) Mûködõ intézmény esetében a pályázni kívánt tevé-
kenység leírását is tartalmazó alapító okirat, létrehozni kí-
vánt intézmény esetében pedig a pályázni kívánt tevékeny-
séget tartalmazó alapító okirat tervezete.

c) Férõhelybõvítés esetén az intézmény elfogadott és jó-
váhagyott szakmai programja.

d) Új intézmény létrehozása esetén a szakmai program
tervezete.

e) Intézmény bõvítése esetén az intézmény mûködési
engedélye.

f) A jogerõs elvi vagy végleges építési engedély, vagy
az illetékes hatósági igazolás arról, hogy a pályázatban,
kérelemben jelzett beruházási tevékenység nem építési en-
gedély köteles.

g) A projekt részletes ismertetése az útmutató 9. pontjában
ismertetett értékelési szempontok figyelembevételével.
A dokumentumnak feltétlenül ki kell térnie az ellátási terü-
leten a fejlesztést indokoló szükségletek bemutatására, a
fejlesztés részletes szakmai indokolására, illetve a szakmai

fejlesztés várható hatására is (maximum 25 000 karakter
terjedelemben).

h) Átalakítás és építés esetén a megvalósítás ütemterve,
részletes mûszaki-szakmai leírással és vázlatterv benyúj-
tásával, mely tartalmazza a létrehozandó, illetve átalakí-
tandó intézmény helyiségeinek elhelyezkedését, alapterü-
leti kimutatását.

i) Ingatlan vásárlása esetén a megvásárolni kívánt ingatlan
elõszerzõdését.

j) „B” kategória esetében a közgyûlés, illetve a képvi-
selõ-testület által jóváhagyott dokumentum, mely tartal-
mazza az adott intézmény átalakítását.

A mellékletek közül az a), b), e), f), h), i), j) pontban
meghatározottakat papír alapon is benyújthatják a pályázók.

Egyéb, speciális feltételek:

„B” kategóriában, amennyiben a pályázó speciális gyer-
mekotthon, illetve csoport kialakítására pályázik, úgy vál-
lalnia kell, hogy felkészítõ tréninget tart azon munkatársak
számára, akik a létrehozást követõen a speciális otthonban
végzik munkájukat.

Speciális gyermekotthon létesítésénél a pályázatban ki
kell térni annak bemutatására, hogy a speciális gyermek-
otthon környezetében a fiatalok számára milyen – az álla-
potuknak megfelelõ, és általuk szükség esetén igénybe ve-
hetõ – szolgáltatások, intézmények találhatóak és azok mi-
lyen távolságra vannak tõlük.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy kategóriában
csak egy pályázatot nyújthat be.

6. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2007. jú-

lius 25., 24 óra.

Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat,
amely a Pályázatkezelõ internetes pályázatkezelõ rendsze-
rében véglegesítésre került, illetve az a papíralapú mellék-
let, amelyet a határidõ utolsó napján postára adtak vagy a
Kezelõszervezet székhelyén a beadási határidõig benyúj-
tottak. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítani, hogy a
pályázatot határidõben benyújtották, illetve postára adták.

7. Pályázatkezelõ

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.esf.hu

8. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatke-
zelõ internetes pályázatkezelõ rendszere automatikusan
iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést kö-
vetõen a pályázatok érvényességi ellenõrzésére kerül sor
az alábbi szempontok szerint:

a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való

jogosultsága,
c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma,

megfelelõsége,
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d) a regisztrációs díj befizetése,
e) kötelezõ mellékletek megléte, papíralapú megküldése

esetén a postára adás dátuma.
Amennyiben a Pályázatkezelõ a pályázat érvényességi

ellenõrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban
foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal hiánypót-
lásra hívja fel.

Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen, ha
nem a 4. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pá-
lyázatot.

Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat
vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatáro-
zott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidõ-
re, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetõség, a Pályá-
zatkezelõ megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesí-
tést küld a Pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen
jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrend-

szere és határideje

A pályázatok értékelését a Szakértõi Bizottság a Pályá-
zati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer szerint
végzi.

A Szakértõi Bizottság döntési javaslatát a pályázatok
befogadásától számított 45 napon belül teszi meg. A támo-
gatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a bíráló
bizottság javaslatának megérkezését követõ 15 napon be-
lül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mér-
tékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási
összeg megítélésére nincs lehetõség.

10. A pályázók döntést követõ kiértesítése

A szociális és munkaügyi miniszter döntését követõen a
Pályázatkezelõ 20 napon belül elektronikus úton értesítést
küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzé-
teszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az
elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos
döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esf.hu honlapokon
kerülnek közzétételre.

A döntés ellen a Pályázó részérõl jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésérõl szóló értesítések tartalmazzák
a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges doku-
mentumok beküldési határidejét, módját.

11. Szerzõdéskötés

A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kéz-
besítésétõl számított 90 napon belül a Pályázó hibájából
szerzõdéskötésre nem kerül sor.

A Kedvezményezettel a szerzõdéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén a
Pályázatkezelõ által elõkészített támogatási szerzõdést a
miniszter nevében a Pályázatkezelõ köti meg.

12. A támogatás elszámolása és ellenõrzése

A beszámoló benyújtásának végsõ határideje a pályá-
zati projekt befejezését követõ 30. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülõ feladat megvaló-
sításának, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás el-
készítésének szempontjait a fejezeti kezelésû elõirányzat-
ra vonatkozó miniszteri rendelet alapján készült támoga-
tási szerzõdés tartalmazza.

13. További információk

A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszá-
molásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevõ
szervezetek eljárási határidõit a Pályázati Útmutató tartal-
mazza.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továb-
bá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályá-
zati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szüksé-
ges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Út-
mutató letölthetõ a www.esf.hu, a www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhetõ a Pályázatkezelõ címén
(1145 Budapest, Amerikai út 96.).

A pályázattal kapcsolatban további információkat a
9–15 óra között hívható (1) 273-4250-es telefonszámon,
valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen kaphat-
nak a Pályázatkezelõtõl.

Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi
szakellátás fejlesztésének támogatása

(GYV-SZF-07-A/B)

Pályázati Útmutató
2007. június 19.

1. A pályázat kódja: GYV-SZF-07

2. A pályázat tartalma

2.1. Fogalmak

Pályázó: amennyiben a pályázati felhívás másként nem
rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylõ jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági tár-
saság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, termé-
szetes személy, illetve személyek közössége.

Kedvezményezett: az elõirányzatból részesülõ kérel-
mezõ, pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás alap-
ján – jogosult természetes és jogi személy, jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ gazdasági társaság. Végsõ kedvez-
ményezett az elõirányzat terhére folyósított támogatás
végsõ felhasználója.

Kötelezettségvállaló: a jogképességgel nem rendelkezõ
Pályázó(k)nak Kötelezettségvállaló szervezetet kell meg-
jelölni. A Kötelezettségvállaló szervezet a Pályázó által a
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pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtásá-
ra, a támogatás Pályázó általi felhasználására és elszámo-
lására kötelezettséget vállaló jogi személy.

Számlatulajdonos: az önálló bankszámlával nem ren-
delkezõ Pályázónak bankszámlával rendelkezõ személyt
vagy szervezetet kell megjelölni a pályázatban, aki/amely
a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az ön-
álló bankszámlával nem rendelkezõ Kedvezményezett ré-
szére biztosítja.

Támogató: az elõirányzat felett rendelkezésre jogosult,
annak felhasználásáért felelõs szerv, illetve szervezet, aki
a Kedvezményezetteket támogatásban részesíti.

Pályázatkezelõ: a 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet
1. számú melléklete alapján a pályáztatás technikai lebo-
nyolítását végzõ, illetve a pályázati programok tartalmi és
pénzügyi megvalósítását ellenõrzõ szerv, azaz az Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.

Internetes pályázatkezelõ rendszer: a Pályázatkezelõ ál-
tal üzemeltetett Internet-alapú pályázatkezelõ információs
rendszer (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûkö-
dési Rendszer, EPER).

E-pályázat: olyan pályázat, amely legalább a pályázati
felhívásban a támogatás igénybevételének feltételeként
meghatározott adatokat, szakmai programot és annak költ-
ségvetését tartalmazza és az internetes pályázatkezelõ
rendszeren keresztül érkezik a Pályázatkezelõhöz.

2.2. A pályázati program célkitûzései

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.)
meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
megvalósításának támogatása.

A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátását
vállaló nem állami szervezeteknek kíván segítséget nyúj-
tani a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél hatéko-
nyabb kiépítéséhez, a meglévõ intézmények korszerûsíté-
séhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez.

A fenti célok megvalósítását két pályázati kategória
szolgálja a pályázók köre és tevékenysége szerint:

„A” kategória: Gyermekek átmeneti gondozását bizto-

sító új intézmény létesítése, meglévõ intézmény férõhelyé-

nek bõvítése

A pályázat célja gyermekek átmeneti otthonának létre-
hozása, meglévõ otthonok bõvítése, illetve kizárólag az e
pályázat keretében, pályázati támogatásból létrehozott új
férõhelyek mûködési feltételeinek kialakítása.

„B” kategória: Gyermekotthonok átalakítását, létreho-

zását célzó meghívásos pályázat

A meghívásos pályázat célja a jogszabályokban – így
különösen a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben – a gyermekotthonokra
meghatározott feltételek megteremtése érdekében a gyer-
mekvédelmi gondoskodásban részesülõ

– gyermekek elhelyezését biztosító gyermekotthonok
átalakítása, gyermekotthoni férõhelyek kiváltása;

– fogyatékos gyermekek elhelyezését biztosító általá-
nos iskola és diákotthonok, valamint koruk miatt különle-
ges ellátást igénylõ gyermekek elhelyezését biztosító
gyermekotthonok átalakítása, illetve kiváltása érdekében
különleges gyermekotthoni férõhelyek kialakítása;

– súlyos pszichés tüneteket mutató (személyiségfejlõ-
dési zavarokkal küzdõ, illetve pszichotikus vagy neuroti-
kus tüneteket mutató) – súlyos disszociális tüneteket mu-
tató (beilleszkedési zavarokkal küzdõ, vagy antiszociális
magatartást tanúsító gyermekkorú elkövetõ) – pszichoak-
tív szerekkel (alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerek-
kel) küzdõ gyermekek számára speciális gyermekotthon, il-
letve csoport kialakítása.

2.3. Kik nyújthatnak be pályázatot?

„A” kategóriában:

– önkormányzatok,
– önkormányzati fenntartású intézmények,
– egyházak,
– egyházi fenntartású intézmények,
– gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátá-

sát vállaló nem állami szervezetek, ezek intézményei.
„B” kategóriában – meghívásos pályázat keretében –

kizárólag a pályázati felhívásban felsorolt önkormány-
zatok.

A pályázatot a Pályázatkezelõ internetes pályázatkezelõ
rendszerén keresztül kell benyújtani, ezért a pályázó szer-
vezeteknek regisztrálniuk kell az EPER-be a pályázat be-
nyújtása elõtt.

2.4. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok

A pályázat keretében támogatás nyújtható helyi önkor-
mányzatoknak és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi köz-
feladatok ellátását vállaló szervezeteknek:

„A” kategóriában:

ingatlanvásárlásra, épület átalakítására, illetve kizárólag az
e pályázati támogatásból létrehozandó új férõhelyek berende-
zésére, mûködési feltételeinek kialakítására. Intézmény bõ-
vítése esetén csak az új, a mûködési engedélyben még nem
szereplõ férõhely kialakítása támogatható.

„B” kategóriában:

ingatlanvásárlásra, építésre, átalakításra, illetve speciá-
lis gyermekotthon vagy csoport kialakítására pályázók
esetében a dolgozók felkészítõ tréningjéhez kapcsolódó
bérre és bérjellegû kiadásokra.

Használt eszköz vásárlásához támogatás nem nyújtható!
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költ-

ségekre vonatkozó számlák számolhatók el.

2007/29. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1523



3. Rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret-
összeg 170 000 000 Ft, azaz százhetvenmillió forint. A két
kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett
pályázatok mennyisége és minõsége alapján történik.

4. Igényelhetõ összegre vonatkozó feltételek

A pályázaton igényelt összeg mértéke legalább 500 000 Ft,
illetve

„A” kategória esetén:

– új intézmény létrehozása esetén építésre, vagy e
célra ingatlan vásárlása lakóegységenként legfeljebb
15 000 000 Ft;

– intézmény bõvítése esetén férõhelyenként: 800 000 Ft,
legfeljebb összesen 9 600 000 Ft.

„B” kategória esetén:

– építésre, vagy e célra ingatlan vásárlása esetén
lakóegységenként, vagy lakásotthononként legfeljebb
15 000 000 Ft;

– meglévõ intézménynek a belsõ átalakítása esetén la-
kóegységenként legfeljebb 3 500 000 Ft.

A program megvalósításához önrész biztosítása szük-
séges az alábbiak szerint:

„A” kategória esetén:

– 2000 fõ alatti állandó lakosságszámú település ön-
kormányzatának, illetve intézményének pályázata esetén a
kért támogatás 15%-a;

– 2000 fõ feletti állandó lakosságszámú település ön-
kormányzatának, illetve intézményének pályázata esetén a
kért támogatás 25%-a;

– önkormányzati társulás által benyújtott, illetve nem
önkormányzati mûködtetõ vagy intézmény pályázata ese-
tén a település lélekszámától függetlenül a kért támogatás
15%-a.

„B” kategória esetén:

A pályázónak a kért támogatás 35%-át kell önrészként
biztosítania.

Mindkét kategória esetében intézmény bõvítése esetén
a bõvítendõ ingatlan önrészként nem szerepeltethetõ, új
intézmény létrehozása esetén azonban az ingatlan (telek,
épület) értéke elfogadható.

Önrésznek minõsül a pályázó tulajdonát képezõ, szabad
rendelkezésû pénzeszköz, illetve ingatlan értéke, melynek
meglétét hitelt érdemlõen bizonyítani kell (például tulaj-
doni lap másolat, banki fedezetigazolás, a fedezetrõl szóló
közgyûlési határozat stb. benyújtásával).

Az áfa nem támogatható költség, kivéve, ha az valóban
és végérvényesen a Kedvezményezettet terheli. Az áfa, ha
bármely módon visszaigényelhetõ, nem támogatható, még
ha azt valójában nem is a Kedvezményezett kapja vissza.

A támogatás köztartozás rendezésére nem fordítható.

5. A program idõtartama

A pályázati programot 2007. június 1. és 2008. május
15. közötti idõszakban kell a pályázónak megvalósítania.

6. A pályázatok elkészítésével és benyújtásával kapcso-

latos tudnivalók

6.1. Pályázati dokumentáció

A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az ESZA Kht.
honlapján, amelyeknek címe:

www.esf.hu
www.szmm.gov.hu

A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató az interne-
tes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati doku-
mentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges
összes feltételt.

6.2. Pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot kizárólag a Pályázatkezelõ által mûködte-
tett internetes pályázatkezelõ rendszeren (Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszer, továbbiak-
ban: EPER) keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.
A pályázat benyújtását megelõzõen, egyetlen alkalommal,
a pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerbe.
A sikeres regisztrációt követõen tud a pályázó belépni az
EPER rendszerbe és kiválasztani a „Pályázati kategóriák”
menüpontban a megpályázni kívánt pályázati programot, s
megkezdeni pályamûvének elkészítését.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy kategóriában
csak egy pályázatot nyújthat be.

6.3. Regisztrációs eljárás

A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrál-
nia kell magát az EPER rendszerbe, melyhez rendelkeznie
kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
A regisztráció során meg kell adnia legfontosabb adatait
(név, adószám, székhely és levelezési cím adatok, számla-
vezetõ bank neve, bankszámlaszám stb.). A sikeres re-
gisztrációt követõen jogosult a Pályázó internetes pályázat
beküldésére az EPER rendszeren keresztül. A kitöltéshez
szükséges további információkat a www.esf.hu honlapon
elérhetõ felhasználói kézikönyv tartalmazza.

A regisztráció során megadott adatokat a pályázó az
EPER rendszerbe belépve a „Saját adatok” menüpontban
bármikor módosíthatja.

6.4. Regisztrációs dokumentumok

A regisztrációt követõen a pályázó köteles a Pályázat-
kezelõnek benyújtani az EPER rendszerbõl kinyomtatható
„Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a szervezet képviselõje
által aláírt egy eredeti példányát, valamint be kell fizetnie a
3 000 Ft, azaz háromezer forint éves regisztrációs díjat.

Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges,
amely egyszeri regisztrációval a Pályázó bármennyi inter-
netes pályázatot jogosult beadni az adott naptári évben az
ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az érvényes re-
gisztrációs nyilatkozatot legkésõbb az adott naptári évben
elsõként beadott internetes pályázat beadási határideje
napján kell benyújtani a Pályázatkezelõnek. Az éves re-
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gisztrációs díjat az elsõ Pályázat benyújtása elõtt kell a Pá-
lyázatkezelõ 10032000-00286318-00000031 számlájára
befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor
kérjük, az internetes pályázatkezelõ rendszerben megadott
felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék fel
a megjegyzés rovatban.

6.5. Pályázat elkészítése és benyújtása

A pályázatot az EPER rendszer internetes pályázati
adatlapja segítségével kell elkészíteni a pályázati felhívás-
ban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz az in-
ternetes pályázati adatlap minden kérdésére választ adva.
Az adatlap kitöltéséhez szükséges további információkat a
www.esf.hu honlapon elérhetõ felhasználói kézikönyv tar-
talmazza. A pályázó a „véglegesítés” nyomógomb segítsé-
gével rendelkezhet úgy, hogy pályázatát elkészültnek, be-
nyújtottnak minõsíti, ezen gomb megnyomása után továb-
bi módosításokat már nem hajthat végre. A „véglegesítés”
gomb hatására a pályázat státusza automatikusan „beérke-
zett”-re vált, s a pályázó azonnal értesítést kap üzenetben
és e-mailben pályázata benyújtásáról. A státuszváltással
egyidejûleg a pályázat iktatószámot és pályázati azono-
sítót kap a rendszertõl automatikusan a beérkezés sorrend-
jében. A pályázati azonosító formátuma: GYV-SZF-07-
sorszám.

6.6. Az internetes pályázati adatlap és ûrlap tartalma

Jelen kitöltési útmutató segítséget nyújt az internetes
pályázat elkészítéséhez az EPER rendszerben.

Adatlap kitöltéséhez hasznos információk:
a) Kötelezettségvállaló adatok
Ebben a kategóriában nem pályázhatnak jogi személyi-

séggel nem rendelkezõ szervezetek. Kérjük, hogy a „köte-
lezettségvállaló a pályázóval azonos” mezõbe tegyen egy
pipát. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során
megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendõ
mezõkbe.

b) Számlatulajdonos adatok
Bankszámlaszámmal nem rendelkezõ pályázóinknak

Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyi-
ben rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük, jelölje meg
a „Számlatulajdonos a pályázóval azonos” mezõt pipával.
Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott
adatokat automatikusan beemeli a kitöltendõ mezõkbe.

c) Projektadatok
A kapcsolattartó adatait nem kötelezõ megadni, viszont

a könnyebb együttmûködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.
d) Pénzügyi adatok
Az itt található adatmezõket a pályázatkezelõ rendszer a

pályázó által megadott adatok, beépített képletek segítsé-
gével automatikusan kitölti. Ezen adatokat a pályázó köz-
vetlenül nem tudja beírni, ellenõrzésre szolgálnak!

e) Projekt részletes költségvetése
Itt szükséges ismertetni az EPER költségevetés táblája

„bevétel” és „kiadás” oldalának segítségével a pályázat
projektjének költségvetési adatait. Jelen pont kitöltésénél

kérjük, ügyeljen a pályázati felhívás 3. pontjában megha-
tározott feltételekre, elõírásokra.

Értelmezõ rendelkezések a költségvetés egyes soraihoz:
– Építés: kizárólag a támogatott cél megvalósításához

szükséges épület felújítási, átalakítási, bõvítési költségek
számolhatók el.

– Ingatlan vásárlása: új és használt ingatlan beszerzési
értéke számolható el.

– Eszközbeszerzés: kizárólag az „A” kategória eseté-
ben az új, mûködési engedélyben még nem szereplõ férõ-
hely kialakítása érdekében vásárolt új eszközök tervezhe-
tõk. Használt eszközvásárláshoz támogatás nem nyújtható.
A tervben meg kell nevezni tételesen az eszközöket, illetve
értékük szerint csoportosítani 100 000 Ft alatti és fölöt-
tiekre.

– Szakmai szolgáltatások igénybevétele: a támogatott
cél megvalósításával kapcsolatban megrendelt szolgálta-
tások költsége tervezhetõ, jellemzõen tervezési és szak-
értõi költségek.

– Személyi jellegû költségek: „B” kategóriában speciá-
lis gyermekotthon vagy csoport kialakítására pályázók
esetében a dolgozók felkészítõ tréningjéhez kapcsolódó
bérre és bérjellegû kiadásokra tervezhetõ kiadástípus.

„Egyéb beszerzések” sorokban lehetõséget adunk to-
vábbi költségtípusok beillesztésére is.

A költségvetés tervezésénél kérjük, legyenek figyelem-
mel a 11. pontban leírt finanszírozási módra, azaz arra,
hogy a támogatási összeghez milyen arányban és üteme-
zésben jutnak hozzá a nyertes pályázók.

Az ûrlap kérdései:

6.6.1. Pályázati kategória megjelölése

Jelölje meg, melyik kategóriában pályázik!

6.6.2. Pályázati projekt céljának rövid leírása

Mutassa be a pályázati projekt céljait röviden (maximum
1000 karakterben)!

6.6.3. Pályázó szervezet bemutatása

Mutassa be a szervezetet az alábbi szempontok szerint:
– A szervezet tevékenységének bemutatása
– A program által elsõdlegesen támogatott, ellátott cél-

csoportok nagysága, szociális jellemzõi

6.6.4. Férõhelyek száma

Adja meg a jelenlegi és az új férõhelyek pontos számát!

6.6.5. Ingatlanvásárlás, -építés, -felújítás esetén az in-

gatlan pontos címe

Kérjük, adja meg a pontos címet: irányítószám, település,
utca, házszám és helyrajzi szám adatokkal.

6.6.6. Indokolja tervezett költségvetését, költségnemen-

ként részletezve

Az internetes pályázati adatlap „Költségvetés” fülön
megtervezett költségvetés tételeit indokolja, kitérve minden
egyes költségnem szükségességére és indokoltságára.
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6.6.7. Csatolandó mellékletek

Kérjük csatolja az alábbi, a felhívás 5. pontjában felsorolt
mellékleteket:

a) Az önrész meglétének igazolása (tulajdoni lap máso-
lata, banki fedezetigazolás stb.). Ha önkormányzat pályá-
zik, testületi határozatot, annak hiányában szándéknyilat-
kozatot a pályázat támogatásáról és a saját forrás meglété-
rõl, illetve ha az önkormányzatok a program megvalósítá-
sára társulás keretében vállalkoznak, csatolni kell a testü-
leti üléseken (vagy közös testületi ülésen) hozott azon ha-
tározat/ok másolatát, amelyekben a társulásról, valamint
annak anyagi feltételeirõl döntöttek. Amennyiben szán-
déknyilatkozat benyújtására kerül sor, akkor a testületi ha-
tározatról a következõ testületi ülésen kell dönteni, és a ha-
tározatot legkésõbb szerzõdéskötésig meg kell küldeni a
Pályázatkezelõnek.

b) Mûködõ intézmény esetében a pályázni kívánt tevé-
kenység leírását is tartalmazó alapító okirat, létrehozni kí-
vánt intézmény esetében pedig a pályázni kívánt tevékeny-
séget tartalmazó alapító okirat tervezete.

c) Férõhelybõvítés esetén az intézmény elfogadott és jó-
váhagyott szakmai programja.

d) Új intézmény létrehozása esetén a szakmai program
tervezete.

e) Intézmény bõvítése esetén az intézmény mûködési
engedélye.

f) A jogerõs elvi vagy végleges építési engedély, vagy
az illetékes hatósági igazolás arról, hogy a pályázatban,
kérelemben jelzett beruházási tevékenység nem építési en-
gedély köteles.

g) A projekt részletes ismertetése az útmutató 9. pontjában
ismertetett értékelési szempontok figyelembevételével.
A dokumentumnak feltétlenül ki kell térnie az ellátási terü-
leten a fejlesztést indokoló szükségletek bemutatására, a
fejlesztés részletes szakmai indokolására, illetve a szakmai
fejlesztés várható hatására is (maximum 25 000 karakter
terjedelemben).

h) Átalakítás és építés esetén a megvalósítás ütemterve,
részletes mûszaki-szakmai leírással és vázlatterv benyújtá-
sával, mely tartalmazza a létrehozandó, illetve átalakítandó
intézmény helyiségeinek elhelyezkedését, alapterületi ki-
mutatását.

i) Ingatlan vásárlása esetén a megvásárolni kívánt in-
gatlan elõszerzõdését.

j) „B” kategória esetében a közgyûlés, illetve a képvi-
selõ-testület által jóváhagyott dokumentum, mely tartal-
mazza az adott intézmény átalakítását.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az a), b), e), f), h), i),

j) pontban meghatározottakat papír alapon is benyújthatják.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat,
amely 2007. július 25-én 24 óráig az EPER rendszerben
véglegesítésre került, illetve az a papíralapú melléklet,
amelyet a határidõ utolsó napján postára adtak vagy a

Kezelõszervezet székhelyén a beadási határidõig benyúj-
tottak.

Azon pályázatokat, amelyek nem kerültek véglegesí-
tésre (státusza „megkezdett” maradt), a Pályázatkezelõ
nem tekinti benyújtott pályázatnak, figyelmen kívül hagy-
ja, s már érvényességi ellenõrzésnek sem veti alá.

Az EPER rendszerben a megadott határidõ után pályá-
zatot véglegesíteni nem lehet.

8. A pályázatok formai ellenõrzése

Az EPER rendszer a pályázat készítése során bizonyos
ellenõrzéseket elvégez (pl. igényelt összeg nagysága, be-
nyújtott pályázatok száma), így egyes formai hibák elkö-
vetését megakadályozza.

A beérkezett pályázatokat a Pályázatkezelõ formailag
ellenõrzi a beadási határidõ lejártát követõ 10 munka-
napon belül. A pályázatokat a formai ellenõrzésének krité-
riumai az alábbiak:

a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való

jogosultsága,
c) a „Regisztrációs Nyilatkozat” postára adásának dá-

tuma, megfelelõsége,
d) a regisztrációs díj befizetése,
e) kötelezõ mellékletek megléte, papíralapú megkül-

dése esetén a postára adás dátuma.
Amennyiben a Pályázatkezelõ a pályázat formai ellen-

õrzése során megállapítja, hogy a pályázat a fenti szem-
pontok alapján hiánypótlással formailag megfelelõvé te-
hetõ, úgy a Pályázót hiánypótlásra szólítja föl egy alka-
lommal. A hiánypótlási felhívást a Pályázatkezelõ elektro-
nikus úton küldi ki a hiányosságok felsorolásával és meg-
felelõ, legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidõ
megjelölésével.

Az internetes pályázati adatlaphoz kötõdõ hiánypótlást
a pályázó az EPER rendszerben végzi el úgy, hogy a szük-
séges módosítások végrehajtása után ismételten véglegesíti a
pályázatot, legkésõbb a hiánypótlásra nyitva álló határidõ
utolsó napjának 24 órájáig.

Amennyiben a hiánypótlás egyéb feltételek pótlására,
kiegészítésére szólít fel (pl. regisztrációs díj befizetése),
úgy a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint
jár el.

A Pályázatkezelõ, ha a pályázó nem felel meg a felhí-
vásban meghatározott pályázói körnek (jogosultsági vizs-
gálat) megállapítja a pályázat érvénytelenségét.

A pályázat érvénytelensége esetén, az érvénytelenség
okának megjelölésével, elektronikus úton értesítést küld a
Pályázónak. Az érvénytelennek nyilvánított pályázattal
kapcsolatosan esetlegesen benyújtott panaszokat a Pályá-
zatkezelõ az európai uniós csatlakozással összefüggõ
egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések ha-
tályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendel-
kezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
141–143. §-ában foglaltak alapján megvizsgálja és indo-
kolt esetben a pályázatot érvényessé nyilváníthatja.
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A Pályázatkezelõ az érvényes, befogadott pályázatok
alábbi adatait a http://eper.esf.hu honlapon közzéteszi:

– pályázati azonosító,
– pályázó neve,
– pályázó székhelyének (település és megye) adata,
– pályázati projekt címe,
– igényelt összeg.

9. A pályázatok tartalmi értékelése

A befogadott pályázatokat a Pályázatkezelõ a Támogató
által felállított Szakértõi Bizottság elé terjeszti. A Szakér-
tõi Bizottság az alábbi szempontok alapján értékeli a pá-
lyázatokat:

9.1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szak-
mai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendeletben meghatározott

a) tárgyi feltételek biztosítása,
b) személyi feltételek biztosítása,
c) adott szolgáltatás szakmai megvalósulásának meg-

alapozottsága.

9.2. A benyújtott pályázat pénzügyi-költségvetési terve
mennyire kapcsolódik a projekttervben megfogalmazott
szakmai célkitûzéshez.

9.3. A projektterv megvalósíthatósága, fenntarthatósága.
A Szakértõi Bizottság a pályázattal kapcsolatos döntési

javaslatát a pályázat befogadásától számított 30 napon belül
terjeszti elõ.

A Szakértõi Bizottság javaslata alapján a pályázatokról
a szociális és munkaügyi miniszter dönt a bizottság javas-
lattételétõl számított 15 napon belül. A Támogató a támo-
gatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja,
a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs
lehetõség. A Pályázatkezelõ a döntésrõl 20 napon belül ér-
tesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítésnek tartal-
maznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kap-
csolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esf.hu
honlapokon közzétételre kerülnek.

A döntés ellen a pályázó részérõl jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.

A pályázó személyesen, illetve a törvényes vagy írásban
meghatalmazott képviselõje útján, az alább meghatározott
kivételekkel betekinthet az eljárás során keletkezett iratba,
arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.
Nem tekinthet be a pályázó

a) a Szakértõi Bizottság döntési javaslatába a döntésho-
zatal elõtt;

b) betekintési vagy megismerési engedély hiányában az
államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba,

c) a törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba,
ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja,
vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadá-
lyozza az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

Az eredményhirdetés várható idõpontja: 2007. október 8.

10. Szerzõdéskötés

A támogatási döntésrõl szóló értesítések tartalmazzák a
szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumen-
tumok beküldési határidejét, módját.

A Pályázatkezelõ a beérkezett dokumentációkat meg-
vizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy
hiányos, a Pályázatkezelõ a Kedvezményezettet két alka-
lommal hiánypótlásra szólítja fel.

A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kéz-
besítésétõl számított 90 napon belül a Pályázó hibájából
szerzõdéskötésre nem kerül sor.

A támogatásban részesülõvel a szerzõdéskötéshez szük-
séges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén
a Pályázatkezelõ által elõkészített támogatási szerzõdést a
miniszter nevében a Pályázatkezelõ köti meg.

A szerzõdés megkötésének feltételei:
– a pályázat benyújtásának idõpontjában a pályázó

megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrend-
szerének;

– a pályázóval kapcsolatban nem merült fel olyan tény,
körülmény, amely miatt a szerzõdésben foglalt nyilatko-
zatok megtételére nincs lehetõsége;

– a biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének
eleget tett:

= támogatási szerzõdésben a folyósításra megjelölt
bankszámlaszámról szóló felhatalmazó levelet
benyújtotta;

– a pályázat benyújtását követõen nem indult ellene
csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás.

Jelen pályázat keretében nyújtott támogatással megvá-
sárolt, létrehozott vagy felújított vagyon a mûködtetési kö-
telezettség idõtartama alatt csak a szociális és munkaügyi
miniszter, illetve az erre külön jogszabályban feljogosított
egyéb szerv elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási,
illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átválla-
lásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe, illet-
ve terhelhetõ meg. A mûködtetési kötelezettség idõtartama

– két év, ha a támogatás összege nem éri el az 1 millió
forintot,

– három év, ha a támogatás összege eléri az 1 millió fo-
rintot, de nem éri el az 5 millió forintot,

– öt év, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forin-
tot, de nem éri el a 15 millió forintot,

– tíz év, ha a támogatás összege 15 millió forint vagy
azt meghaladó összeg.

A támogatásról szóló döntés – amennyiben a Támogató
által megítélt támogatás összege alacsonyabb a Pályázó ál-
tal igényelt támogatásnál – rendelkezhet oly módon, hogy
meghatározza azokat a programrészeket, amelyekre a tá-
mogatás felhasználható. Alacsonyabb megítélt összeg ese-
tében a Pályázatkezelõ felhívja a Pályázót arra, hogy nyi-
latkozzon a hiányzó önrész rendelkezésre állásáról, vagy a
Támogató határozatának megfelelõen módosítsa a pályá-
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zati programját. A Pályázó az igényelt és a megítélt támo-
gatási összeg arányával megegyezõ arányban módosíthat-
ja a program teljes költségvetését. A módosítás során a fel-
hívás által elõírt tartalmi követelményeket be kell tartani, s
a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek
a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírá-
lása során – a felhívásban rögzített szempontoknak megfe-
lelõen – elõnyként értékelt. A módosított pályázati progra-
mot jóváhagyás céljából a Pályázatkezelõ részére a támo-
gatási szerzõdés megkötése elõtt ismételten be kell nyúj-
tani az eredeti pályázattal azonos módon. Szerzõdéskötés-
re csak a Támogató vagy a Pályázatkezelõ által elfogadott
módosítások esetén kerülhet sor.

11. A támogatás folyósítása

A támogatás a Pályázó által megjelölt projektidõszak-
ban felmerülõ költségeihez nyújtott vissza nem térítendõ
pénzbeli támogatás, melynek folyósítása rulírozó elõleg fi-
nanszírozással történik. A pályázatban csak a támogatási
(projekt-) idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó számlák
számolhatók el.

A Pályázatkezelõ a támogatási összeget a következõ
ütemezésben utalja át:

1. részösszeg: a támogatási összeg 40%-át, a támogatási
szerzõdés mindkét fél által történt aláírását követõen;

2. részösszeg: a támogatási összeg 40%-át, az elsõ rész-
összeg elszámolását követõen;

3. részösszeg: a támogatási összeg 20%-át, a tejes pénz-
ügyi és szakmai beszámoló elfogadását követõen.

A társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítvá-
nyok, közhasznú társaságok, nonprofit társaságok, egyhá-
zak, egyházi jogi személyek és azok szervezeti egységei
esetében a Pályázatkezelõ a támogatási összeget a követ-
kezõ ütemezésben utalja át:

1. részösszeg: a támogatási összeg 50%-át, a támogatási
szerzõdés mindkét fél által történt aláírását követõen;

2. részösszeg: a támogatási összeg 40%-át, az elsõ rész-
összeg elszámolását követõen;

3. részösszeg: a támogatási összeg 10%-át, a tejes pénz-
ügyi és szakmai beszámoló elfogadását követõen.

A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott idõpontig, a pályázati felhívásban meghatá-
rozott elõirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a
Kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bank-
számlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatu-
lajdonos szervezet számlájára történik.

A Kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételé-
nek jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni
és nyilvántartani.

Támogatás nem folyósítható, amíg a támogatás kedvez-
ményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
van. A köztartozás kiegyenlítéséig a Pályázatkezelõ a kifi-
zetést felfüggeszti, melyrõl írásban értesíti Kedvezménye-
zettet.

12. A támogatás elszámolása és ellenõrzése

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a
támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elõ-
írások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló).

A teljes szakmai és pénzügyi elszámolás végsõ benyúj-

tási határideje: 2008. május 15.

A beszámolót a Pályázatkezelõ vizsgálja meg és két al-
kalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására 15-15 napos
határidõvel felszólítja a Kedvezményezettet. Ha a Ked-
vezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak
nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett
eleget a felszólításban megjelölt határidõre, úgy további
hiánypótlásra nincsen lehetõség, a Pályázatkezelõ a beszá-
molót elutasítja.

A Támogató, a Pályázatkezelõ, illetve a jogszabály által
az ellenõrzésükre feljogosított szervek (különösen az
ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerû felhasználá-
sának ellenõrzése céljából a projekt megvalósításának fo-
lyamatba épített, illetve utólagos ellenõrzésére.

A Kedvezményezett az ellenõrzések során köteles
együttmûködni az ellenõrzést végzõ szervezetekkel, illet-
ve a projekt zárását követõ 5 éven át köteles biztosítani,
hogy a pályázatban a dokumentumok õrzésére kijelölt he-
lyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre
álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájé-
koztatni a Pályázatkezelõt.

E kötelezettség megszegése esetén a Támogató jogosult
– a kötelezettség fennállásának idõtartama alatt – a támo-
gatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók
alkalmazására.

13. Egyéb tudnivalók

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kód
megjelölésével e-mailben, levélben, telefonon vagy tele-
faxon lehet feltenni a Pályázatkezelõnek az alábbi címeken:

hazaitamogatas@esf.hu
Telefon: (1) 273-4250
Fax: (1) 273-4255
Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://eper.esf.hu

Pályázati felhívás
a módszertani feladatok ellátására kijelölt

gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
módszertani tevékenységének támogatására

(A pályázat kódja: GYV-MT-07)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirá-
nyító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a
szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó
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fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló
17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet alapján meghívásos pá-
lyázatot hirdet a módszertani feladatok ellátására kijelölt
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények módszer-
tani tevékenységének támogatására.

1. A pályázat célja

A módszertani feladatok ellátására kijelölt gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi intézmények módszertani munká-
jának támogatása a jogszabályban meghatározott feladata-
ik ellátásához.

A fenti célok megvalósítását négy pályázati kategória
szolgálja a pályázók köre és tevékenysége szerint:

„A” kategória: Megyei hatáskörû módszertani gyer-
mekjóléti szolgálatok

„B” kategória: Regionális hatáskörû módszertani böl-
csõde

„C” kategória: Regionális hatáskörû módszertani gyer-
mekotthon

„D” kategória: Napközbeni ellátás területén országos
módszertani központként innovatív szolgáltatást biztosító
szervezet

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret-
összeg 101 300 000 Ft, azaz százegymillió-háromszázezer
forint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXVI. Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium fejezet 16/44/3 „Módszertani intézmények és szociá-
lis gyámhivatalok támogatása” fejezeti kezelésû elõirány-
zat terhére. A négy kategória közötti forrásarányok meg-
határozása a beérkezett pályázatok mennyisége és minõ-
sége alapján történik.

3. A pályázaton igényelhetõ támogatás formája és

összege

A támogatás a pályázó 2007. május 1. és 2008. ápri-
lis 15. közötti (a Pályázó által megjelölt) projektidõszak-
ban felmerülõ költségeihez nyújtott vissza nem térítendõ
pénzbeli támogatás, melynek folyósítása rulírozó elõleg-
finanszírozás formájában történik (Pályázati útmutató
11. pont). A pályázatban csak a támogatási idõszakot ter-
helõ költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.

A pályázat keretében támogatás nyújtható a kijelölt
módszertani gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmé-
nyeknek a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt). 96. §-ának
(9) bekezdése szerinti feladatellátáshoz szükséges mûkö-
dési kiadásokhoz. Mûködési kiadások körébe tartoznak a
személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok és a
dologi kiadások. Nem igényelhetõ támogatás a 100 000 Ft
értéket meghaladó tárgyi eszközök beszerzésére. Használt
eszköz vásárlásához támogatás nem nyújtható!

A pályázaton igényelt összeg mértéke legfeljebb „A”
kategória esetén 3 500 000 Ft, „B”, „C”, „D” kategória

esetén 3 000 000 Ft lehet. Kivétel „B” kategória esetében
Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Egyesített Bölcsõdei Intézmény Szemünk Fénye Bölcsõde
és Regionális Módszertani Központ pályázatánál, ahol
legfeljebb 6 000 000 Ft lehet a pályázaton igényelt összeg
mértéke.

A program megvalósításához nem szükséges önrész biz-
tosítása.

4. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek az
5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelõ in-
ternetes pályázatkezelõ rendszerébe és megfelelnek az
alábbi feltételeknek:

„A” kategória: Megyei hatáskörû módszertani gyer-

mekjóléti szolgálat

Az az alábbiakban nevesített gyermekjóléti szolgálat
vagy fenntartója nyújthat be pályázatot, amelyet a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásá-
ról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékessé-
gérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-a
szerint megyei/fõvárosi hatáskörrel módszertani feladatok
ellátására jelölt ki a szociális és gyámhivatal, és amely
gondoskodik a módszertani feladatoknak – a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren-
delet elõírásai szerinti – ellátásáról:

– Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esz-
tergár Lajos Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata
Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat
(7632 Pécs, Anikó u. 5.);

– Kapocs Segítõ Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata
(6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.);

– Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Központ (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.);

– Miskolci Családsegítõ Szolgálat Regionális Módszer-
tani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszer-
tani Központ (3533 Miskolc, Jedlik Ányos u. 3/A)

– Újbudai Humán Szolgáltató Központ Módszertani
Gyermekjóléti Központja (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D);

– Budapest Fõváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti
Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani
Központ (1193 Budapest, Táncsics u. 7.);

– Cegléd Város Humán Szolgáltató Központ Gyermek-
jóléti Szolgálat (2700 Cegléd, Kossuth tér 10/A);

– Szentesi Családsegítõ Központ Módszertani Gyermek-
jóléti Szolgálata (6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.);

– Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.);

– Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgáltató Központ (9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A);

– Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálata Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szol-
gálat (4274 Hosszúpályi, Petõfi köz 7.);
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– Napsugár Gyermekjóléti Intézmény Módszertani
Gyermekjóléti Szolgálata (3000 Hatvan, Balassi u. 14.);

– Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és
Módszertani Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
(5000 Szolnok, Karcag László út 2.);

– Önkormányzati Szociális Szolgálat (2840 Oroszlány,
Fürst S. u. 20.);

– Regionális Családsegítõ és Megyei Gyermekjóléti
Módszertani Családsegítõ Központ (7400 Kaposvár, Ez-
redév u. 22.)

– Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó
Társulása Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza,
Báthory u. 10.);

– Szekszárd MJV Önkormányzat Családsegítõ Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgálata (7100 Szekszárd, Vörös-
marty M. u. 5.);

– Pálos Károly Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat (9700 Szombathely, Domonkos u. 5.);

– Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény (8174 Balaton-
kenese, Fõ u. 43.);

– Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.).

„B” kategória: Regionális hatáskörû módszertani böl-

csõde

Az az alábbiakban nevesített bölcsõde vagy fenntartója
nyújthat be pályázatot, amelyet a Gyvt. 96. §-a (8) bekez-
désének a) pontjában foglaltak szerint regionális hatáskör-
rel módszertani feladatok ellátására jelölt ki a szociális és
munkaügyi miniszter és amely gondoskodik a módszertani
feladatoknak – a személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet elõírásai szerinti – ellátá-
sáról.

– Budapest Fõváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat
Egyesített Bölcsõdei Intézmény Szemünk Fénye Bölcsõde
és Regionális Módszertani Központ (1119 Budapest, Té-
tényi út 46–48.);

– Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Módszertani Bölcsõdéje Közép-Dunántúli Regionális
Módszertani Bölcsõde (2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.);

– Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egyesített Bölcsõdei Intézmény Regionális Módszertani
Bölcsõde (9700 Szombathely, Bem József u. 33.);

– Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Kisgyermek
Szociális Intézmények Igazgatósága (7624 Pécs, Vargha
Damján u. 2.)

– Bölcsõdei Igazgatóság Észak-Magyarországi Regio-
nális Módszertani Bölcsõde (3300 Eger, Arany J. u. 20/A);

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsõ-
dei Igazgatósága (5000 Szolnok, Jósika út 4.);

– Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsõ-
dei Igazgatóság (6723 Szeged, Agyagos u. 40.);

„C” kategória: Regionális hatáskörû módszertani

gyermekotthon

Az az alábbiakban nevesített gyermekotthon vagy fenn-
tartója nyújthat be pályázatot, amelyet a Gyvt. 96. §-a
(8) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint regionális
hatáskörrel módszertani feladatok ellátására jelölt ki a szo-
ciális és munkaügyi miniszter, és amely gondoskodik
a módszertani feladatoknak – a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, va-
lamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük fel-
tételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet elõírásai
szerinti – ellátásáról.

– Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Gyer-
mekotthona (3515 Miskolc, Egyetem u. 1.);

– Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság (7100
Szekszárd, Arany János u. 23-25.).

„D” kategória: Napközbeni ellátás területén országos

módszertani központként innovatív szolgáltatást biztosító

szervezet

Az az alábbiakban nevesített szervezet vagy fenntartója
nyújthatja be a pályázatot, amelyet a Gyvt. 96. §-a (8) be-
kezdésének b) pontjában foglaltak szerint országos hatás-
körrel módszertani feladatok ellátására jelölt ki a szociális
és munkaügyi miniszter és amely gondoskodik a módszer-
tani feladatoknak – a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet elõírásai szerinti –
ellátásáról.

– Mikkamakka Alapítvány – Magyar Játékpedagógiai
és Játéktári Egyesület – (1055 Budapest, Balaton u. 15.)

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztõ
vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támo-
gatásokkal az elõírt határidõre nem számolt el;

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, il-
letve a mûködtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási
szerzõdésben foglaltaktól;

d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre al-
kalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kap-
csolatban;

e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára be-
hajtható köztartozása van;

f) csõd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás
alatt áll;

g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját
a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességû,
elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévõségük van
vele szemben;

h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
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5. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályá-
zatkezelõ internetes pályázatkezelõ rendszerén keresztül
az alábbi regisztrációs eljárást követõen:

a) A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regiszt-
rálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben,
melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus le-
vélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követõen jogosult
a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes pá-
lyázatkezelõ rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges
további információkat a www.esf.hu honlapon elérhetõ fel-
használói kézikönyv tartalmazza.

b) A regisztrációt követõen a Pályázó köteles a Pályá-
zatkezelõnek benyújtani az internetes pályázatkezelõ rend-
szerbõl kinyomtatható „Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a
szervezet képviselõje által aláírt egy eredeti példányát, va-
lamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint regiszt-
rációs díjat.

c) Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely
egyszeri regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes
pályázatot jogosult beadni az adott naptári évben az ESZA
Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az érvényes regisztrá-
ciós nyilatkozatot legkésõbb az adott naptári évben elsõként
beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani a Pályázatkezelõnek. A rendszer használatának
egyszeri éves díja 3000 Ft, melyet az elsõ pályázat benyúj-
tása elõtt kell a pályázatkezelõ 10032000-00286318-00000031
számlájára befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, át-
utalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelõ rendszer-
ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát
tüntessék fel a megjegyzés rovatban.

d) A c) pontban meghatározott dokumentumok benyúj-
tottnak minõsülnek, ha azokat legkésõbb a Pályázó által
megpályázott pályázati felhívásban rögzített beadási ha-
táridõ utolsó napjáig postára adták vagy a Pályázatkezelõ
telephelyén 16 óráig benyújtották.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívás-
ban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz az inter-
netes pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és
az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell be-
nyújtani:

a) a módszertani feladat ellátásáról szóló kijelölõ hatá-
rozat (szkennelt dokumentum, kép formátumban);

b) a módszertani feladatellátás 2007. évi munkaterve.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályá-

zatot nyújthat be.

6. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2007. jú-

lius 25. 24 óra.

Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat,
amely a Pályázatkezelõ internetes pályázatkezelõ rendsze-
rében véglegesítésre került. Papíralapú melléklet megkül-
dése esetén határidõben benyújtottnak minõsül az a mel-
léklet, amelyet a határidõ utolsó napján postára adtak vagy
a Pályázatkezelõ telephelyén a beadási határidõig benyúj-

tottak. Kétség esetén a Pályázónak kell bizonyítani, hogy a
pályázatot határidõben benyújtotta, illetve postára adta.

7. Pályázatkezelõ

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.esf.hu

8. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatke-
zelõ internetes pályázatkezelõ rendszere automatikusan
iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést kö-
vetõen a pályázatok érvényességi ellenõrzésére kerül sor
az alábbi szempontok szerint:

a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége,
b) az e-pályázat mellékleteinek megléte,
c) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való

jogosultsága,
d) a „Regisztrációs Nyilatkozat” postára adásának dátuma,

megfelelõsége,
e) a regisztrációs díj befizetése,
f) a csatolt mellékletek megléte.
Amennyiben a Pályázatkezelõ a pályázat érvényességi

ellenõrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban
foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal hiánypót-
lásra hívja fel.

Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat
vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatáro-
zott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidõ-
re, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetõség, a Pályá-
zatkezelõ megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesí-
tést küld a Pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen
jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrend-

szere és határideje

A pályázatok értékelését a Szakértõi Bizottság a Pályá-
zati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer szerint
végzi.

A Szakértõi Bizottság döntési javaslatát a pályázatok
befogadásától számított 30 napon belül teszi meg. A támo-
gatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a Szak-
értõi Bizottság javaslatának megérkezését követõ 15 na-
pon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási
összeg megítélésére nincs lehetõség.

10. A pályázók döntést követõ kiértesítése

A szociális és munkaügyi miniszter döntését követõen a
Pályázatkezelõ 20 napon belül elektronikus úton értesítést
küld a pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzéte-
szi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az
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elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos
döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esf.hu honlapokon
kerülnek közzétételre.

A döntés ellen a pályázó részérõl jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésrõl szóló értesítések tartalmazzák a
szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumen-
tumok beküldési határidejét, módját.

11. Szerzõdéskötés

A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kéz-
besítésétõl számított 90 napon belül a pályázó hibájából
szerzõdéskötésre nem kerül sor.

A Kedvezményezettel a szerzõdéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén a
Pályázatkezelõ által elõkészített támogatási szerzõdést a
szociális és munkaügyi miniszter nevében a Pályázatkezelõ
köti meg.

12. A támogatás elszámolása és ellenõrzése

A beszámoló benyújtásának végsõ határideje: a pályá-

zati projekt befejezését követõ 30. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülõ feladat megvaló-
sításának, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás el-
készítésének szempontjait a szociális és munkaügyi mi-
niszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásáról szóló 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet
alapján készült támogatási szerzõdés tartalmazza.

13. További információk

A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszá-
molásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevõ
szervezetek eljárási határidõit a Pályázati Útmutató tartal-
mazza.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továb-
bá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályá-
zati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szüksé-
ges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Út-
mutató letölthetõ a www.esf.hu, a www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhetõ a Pályázatkezelõ címén
(1145 Budapest, Amerikai út 96.).

A pályázattal kapcsolatban további információkat a
9–15 óra között hívható (1) 273-4250-es telefonszámon,
valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen kaphat-
nak a Pályázatkezelõtõl.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. július 3–11.)

(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

173. 50. évfolyam L 173. szám (2007. július 3.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 776/2007/EK rendelete (2007. július 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 777/2007/EK rendelete (2007. július 2.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlá-
tozó intézkedésekrõl szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 778/2007/EK rendelete (2007. július 2.) gabonaágazatban 2007. július 1-jétõl alkalma-
zandó behozatali vámok megállapításáról szóló 761/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 779/2007/EK határozata (2007. június 20.) az „Alapvetõ
jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti idõszakra vo-
natkozóan a gyermekek, a fiatalok és a nõk elleni erõszak megelõzésérõl és az azzal szembe-
ni küzdelemrõl, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelmérõl szóló egyedi
program (Daphne III program) létrehozásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/456/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 18.) a Tanács Fõtitkárságához kiküldött nemzeti szakér-
tõkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló 2003/479/EK határozat-
ban megállapított juttatások kiigazításáról
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Bizottság

2007/457/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 21.) a 2001/689/EK, a 2002/739/EK, a 2002/740/EK, a
2002/741/EK és a 2002/747/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi
ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbí-
tása céljából történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 3128. számú dokumentummal
történt]1

2007/458/EK:

* Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezõgazdasági termékek
kereskedelmérõl szóló megállapodással létrehozott mezõgazdasági vegyes bizottság 1/2007
határozata (2007. június 15.) az 5. melléklet függelékeinek módosításairól

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Tájékoztatás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, az Európai Unió és az
Orosz Föderáció állampolgárai számára a vízumok kiadásának megkönnyítésérõl szóló
megállapodás hatálybalépésérõl

174. 50. évfolyam L 174. szám (2007. július 4.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 780/2007/EK rendelete (2007. július 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 781/2007/EK rendelete (2007. július 3.) a mezõgazdasági üzemek jövedelmének
megállapítására használandó mezõgazdasági adatszolgáltatási ûrlap formájáról szóló
2237/77/EGK rendeletnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történõ kiigazí-
tásáról

* A Bizottság 782/2007/EK rendelete (2007. július 3.) a fejes káposztára és a kelkáposztára vo-
natkozó forgalmazási minõségszabvány megállapításáról szóló 634/2006/EK rendelet mó-
dosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/459/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) az egyes harmadik országokból behozott bizonyos
élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertõzõdésének kockázata miatt vonat-
kozó különleges feltételekrõl szóló 2006/504/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2007) 3020. számú dokumentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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175. 50. évfolyam L 175. szám (2007. július 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 783/2007/EK rendelete (2007. június 25.) a 2371/2002/EK rendelet halászflották
referenciaszintjére vonatkozó egyes rendelkezéseitõl való eltérés Bulgária és Románia szá-
mára történõ engedélyezésérõl

A Bizottság 784/2007/EK rendelete (2007. július 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 785/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a 6-fitáz EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP
5000G/Phyzyme XP 5000L) enzimkészítmény takarmány-adalékanyagként való engedé-
lyezésérõl1

* A Bizottság 786/2007/EK rendelete (2007. július 4.) az endo-1,4-béta mannanáz EC 3.2.1.78
(Hemicell) takarmány-adalékanyagként való engedélyezésérõl1

* A Bizottság 787/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a Közösségen belül mûködési tilalom alá
tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági ren-
delet módosításáról1

A Bizottság 788/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a 969/2006/EK rendelet által a kukoricára
megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély iránt 2007. jú-
nius 25-tõl július 2-ig benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésérõl

* A Bizottság 789/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzet-
közi büntetõtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására
irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetésérõl szóló 1763/2004/EK rendelet tizen-
egyedik alkalommal történõ módosításáról

* A Bizottság 790/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ
hajók számára a IIIa övezetben, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein a közön-
séges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/460/EK:

* Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2007 határozata (2007. május 25.) a 9. Európai
Fejlesztési Alaphoz (EFA) tartozó hosszú távú fejlesztési keret tartaléka egy részének a
9. EFA-hoz tartozó regionális együttmûködési és integrációs kereten belül az AKCS-n
belüli együttmûködésre elkülönített forrásokhoz történõ átcsoportosításáról

2007/461/EK:

* Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 2/2007 határozata (2007. május 25.) az afrikai béke-
program célkitûzéseire nyújtandó, a Bizottság által kezelendõ kétoldalú kiegészítõ hozzájá-
rulások engedélyezésérõl

2007/462/EK:

* Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 3/2007 határozata (2007. május 25.) a nyolcadik és
kilencedik Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó forrásokról szóló 3/2001
határozat módosításáról

1 EGT vonatkozású szöveg
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Bizottság

2007/463/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 4.) a harmadik országokban elõállított erdészeti szapo-
rítóanyagok tekintetében nyújtott biztosítékokra vonatkozó határozatok meghozatalának
a tagállamok számára az 1999/105/EK tanácsi irányelv alapján történõ engedélyezésérõl
szóló 2005/942/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3173. számú dokumen-
tummal történt]

Helyesbítések

Helyesbítés a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó ex-
port-visszatérítések megállapításáról szóló, 2007. június 28-i 743/2007/EK bizottsági rendelethez
(HL L 169., 2007. 6. 29.)

176. 50. évfolyam L 176. szám (2007. július 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 791/2007/EK rendelete (2007. május 21.) az Azori-szigetekrõl, Madeiráról, a
Kanári-szigetekrõl, Francia Guyanáról és Réunionról mint legkülsõ régiókból származó
egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülõ többletköltségek ellentételezé-
sére vonatkozó rendszer bevezetésérõl

A Bizottság 792/2007/EK rendelete (2007. július 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 793/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a 659/2007/EK rendelettel megnyitott, az
egyes alpesi és hegyi fajtájú bikákra, tehenekre és üszõkre vonatkozó vámkontingensek keretében a
2007. július 1-jétõl 2008. június 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó beho-
zatali jogok odaítélésérõl

A Bizottság 794/2007/EK rendelete (2007. július 5.) az 536/2007/EK rendelet által a baromfihús te-
kintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 júniusának elsõ hét napján benyújtott kérel-
mekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 795/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával ké-
szült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 796/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megálla-
pításáról

A Bizottság 797/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli en-
gedélyek kiállításáról

* A Bizottság 798/2007/EK rendelete (2007. július 5.) az Egyesült Királyság lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES VII g, VII h, VII j és VII k övezetben folytatott heringhalászat
tilalmáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/464/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 5.) Málta túlzott költségvetési hiányának fennállásáról
szóló 2005/186/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

2007/465/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 5.) a görögországi túlzott hiány fennállásáról szóló
2004/917/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

2007/466/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 28.) a Régiók Bizottsága hat svéd tagjának és kilenc svéd
póttagjának kinevezésérõl

Bizottság

2007/467/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 28.) a rádiófrekvenciás azonosítással foglalkozó szak-
értõi csoport létrehozásáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/468/KKBP együttes fellépése (2007. június 28.) az Átfogó Atomcsend-szerzõ-
dés Szervezete (CTBTO) elõkészítõ bizottsága monitoring- és ellenõrzési képességeinek
megerõsítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia
intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

* A Tanács 2007/469/KKBP közös álláspontja (2007. június 28.) a vegyi fegyverek kifejleszté-
sének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisíté-
sérõl szóló egyezmény (CWC) 2008. évi felülvizsgálati értekezletérõl

177. 50. évfolyam L 177. szám (2007. július 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Európai Parlament

2007/450/EK, Euratom:

* Az Európai Parlament határozata (2006. szeptember 26.) az Európai Unió 2004-es pénzügyi
évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl, I. szakasz –
Európai Parlament

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költ-
ségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ meg-
jegyzésekkel, I. szakasz – Európai Parlament
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178. 50. évfolyam L 178. szám (2007. július 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 752/2007/EK rendelete (2007. május 30.) az Ukrajnából származó egyes acélter-
mékek importjára vonatkozó egyes korlátozások igazgatásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/451/EK:

* A Tanács határozata (2007. május 30.) az Európai Közösség és Ukrajna kormánya közötti,
egyes acéltermékek kereskedelmérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és Ukrajna kormánya közötti, egyes acéltermékek keres-
kedelmérõl

A. jegyzõkönyv

179. 50. évfolyam L 179. szám (2007. július 7.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 799/2007/EK rendelete (2007. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 800/2007/EK rendelete (2007. július 6.) a mezõgazdasági üzemek jövedelmének
megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet
módosításáról

* A Bizottság 801/2007/EK rendelete (2007. július 6.) az 1013/2006/EK rendelet III. vagy
IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépõ szállításá-
nak felügyeletérõl szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történõ
hasznosítási célú kivitelérõl1

* A Bizottság 802/2007/EK rendelete (2007. július 5.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES IV övezetben és a IIa övezet közösségi vizein folytatott tõkehalhalászat
tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/470/EK:

* A Tanács határozata (2007. május 30.) az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság kormá-
nya között, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl szóló megállapodás aláírásáról és ide-
iglenes alkalmazásáról

1 EGT vonatkozású szöveg

1538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/29. szám



Megállapodás az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság kormánya között a légi szolgálta-
tások bizonyos kérdéseirõl

2007/471/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 12.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs
Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a
Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köz-
társaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársa-
ságban történõ alkalmazásáról

2007/472/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 25.) a Schengeni Információs Rendszer technikai támo-
gatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és mûködésének költségeire vonatkozó pénz-
ügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Vég-
rehajtó Bizottság határozatának módosításáról

2007/473/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 25.) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végre-
hajtásáról szóló egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó Bizottság által elfogadott
SIRENE kézikönyv részei minõsítési szintjének feloldásáról

Bizottság

2007/474/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 4.) Portugália számára a VIIIc és a Cádizi-öböl kivé-
telével a IXa ICES-övezetben tölthetõ többletnapok biztosításáról [az értesítés a C(2007)
3186. számú dokumentummal történt]

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értel-
mében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás hatálybalépésével kap-
csolatos információ

Helyesbítések

* Helyesbítés a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülõ mezõgazdasági termékek
kivitele során végzett ellenõrzésrõl szóló 386/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vo-
natkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. november 26-i 2090/2002 bizott-
sági rendelethez (HL L 322., 2002. 11. 27.) (Magyar nyelvû különkiadás 3. fejezet, 37. kötet,
388. o.)

180. 50. évfolyam L 180. szám (2007. július 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 803/2007/EK rendelete (2007. július 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 804/2007/EK rendelete (2007. július 9.) a Lengyelország lobogója alatt közle-
kedõ hajók számára a Balti-tengeren (25–32 alkörzet, közösségi vizek) a tõkehalra irányuló
halászat tilalmáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/475/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazga-
tási intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján Olaszország által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való
összeegyeztethetõségérõl

2007/476/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatá-
si intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján Németország által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való
összeegyeztethetõségérõl

2007/477/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatá-
si intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján Ausztria által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való össze-
egyeztethetõségérõl

2007/478/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatá-
si intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján Írország által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való össze-
egyeztethetõségérõl

2007/479/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatá-
si intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján Belgium által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való össze-
egyeztethetõségérõl

2007/480/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatá-
si intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján Franciaország által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való
összeegyeztethetõségérõl

2007/481/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 25.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazga-
tási intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján Finnország által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való össze-
egyeztethetõségérõl
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2007/482/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 9.) a 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármû-fele-
lõsségbiztosítás ellenõrzésére vonatkozó alkalmazásáról [az értesítés a C(2007) 3291. számú
dokumentummal történt]1

2007/483/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 9.) a Németországban a baromfiknál elõforduló magas
patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések-
rõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3413. számú doku-
mentummal történt]1

181. 50. évfolyam L 181. szám (2007. július 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 805/2007/EK rendelete (2007. július 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 806/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a sertéshúságazatra vonatkozó vám-
kontingensek megnyitásáról és kezelésérõl

* A Bizottság 807/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a mezõgazdasági termékek ökológiai
termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölések-
rõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

* A Bizottság 808/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a Spanyolország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben, a Vb övezet közös-
ségi vizein, valamint a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott makrélahalászat
tilalmáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/484/KKBP együttes fellépése (2007. július 10.) az Európai Uniónak a Grú-
ziában/Dél-Oszétiában végrehajtandó konfliktusrendezõ folyamathoz történõ további hoz-
zájárulásáról szóló 2006/439/KKBP együttes fellépés meghosszabbításáról

1 EGT vonatkozású szöveg
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 514) a PANNON-Épker Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[20 09 064601]; 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 18.; adószá-
ma: [12488775-2-20]), a Zala Megyei Bíróság Fpk.
20-05-020533/7. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi ingatlant:

– a Nagykanizsa, 1246. hrsz. alatti 501 m2 alapterületû,
„lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésû, valójá-
ban beépítetlen ingatlant, amely természetben, 8800
Nagykanizsa, Hunyadi u. 22. szám alatt található.

Irányár: 4 200 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér, „PANNON-Épker Kft.
f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban
személyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. jú-
lius 12.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ ingat-
lannal kapcsolatos további információ a felszámoló szer-
vezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

Az Alexander & Co Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.)
mint a Fõvárosi Bíróság 19. Fpk. 01-07-001398. sz. vég-
zésben kijelölt HIRONA Kötõipari Bt. „f. a.” (Cg.:
[01 06 215111]; 1038 Budapest, Óbor u. 4.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ:

– Budapest III. ker., belterület 18910/106/1/17. hrsz.-ú,
természetben: 1031 Budapest, Zab u. 10. szám alatt fekvõ
1/2 tulajdoni hányadú, összesen 21 m2 alapterületû mûhely
megnevezésû ingatlant.

Az ingatlan becsértéke: bruttó 2 500 000 Ft.
Az ingatlanért kellékszavatosságot a felszámoló nem

vállal. Beszámítással élni nem lehet. Az esetleges elõvá-
sárlási jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázaton
belül gyakorolhatják. A pályázatokat a felszámoló postací-
mére (1396 Budapest, 62. Pf. 464), vagy a felszámoló
székhelyére (1054 Budapest, Honvéd u. 8.) kell benyújtani
a jelen közzétételtõl (Cégközlöny, 2007. július 12.) számí-
tott 15 napon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
„HIRONA Bt. f. a. pályázat” jeligét. A pályázatok bon-
tására a jelen közzétételt követõ 15. nap eltelte után köz-
jegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki pályázatát a fenti határidõben és jeligével a fel-

számolóhoz eljuttatta, amely a szükséges igazolásokat tar-
talmazza, továbbá

– aki a becsérték 10%-át mint bánatpénzt az Alexander
& Co Kft.-nek (a Budapest Bank Rt.-nél vezetett
10103173-49893900-01000001 sz. bankszárnlájára átuta-
lással, vagy az 1054 Budapest, Honvéd u. 8. sz. alatti szék-
helyen lévõ házipénztárba) befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázat bontásakor minden kétséget kizáróan iga-
zolva legyen;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére, a szerzõdés meg-

kötését követõen 8 banki napon belüli teljesítést vállal.
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A felszámoló a pályázatokat a jelen közzétételt követõ
30 napon belül bírálja el, s egyben azt – megfelelõ ajánlat
hiányában – eredménytelenné nyilváníthatja, és új pályá-
zatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén
az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdesét megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal
kapcsolatban további információk szerezhetõk: Papp
Zsuzsanna felszámolóbiztostól a 428-1061-es telefon-
számon.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest,
Szent István krt. 1. I. em.) mint a FRAXINUS MANU-
FAKTÚRA Faipari Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 004810];
1071 Budapest, Nefelejcs u. 37. II. 8.) bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

keretében kívánja értékesíteni az adós cég vagyonának ré-
szét képezõ alábbi ingatlanokat:

Bogyiszló belterület, 229. hrsz. alatti, 1221 m2 területû
kivett üzem.

Bogyiszló belterület, 228. hrsz. alatti, 1149 m2 területû
kivett beépítetlen terület.

Az ingatlan becsült értéke: 4 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
A felszámoló az ingatlanokat együttesen, egy egység-

ként kívánja értékesíteni.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-

tékban, „FRAXINUS MANUFAKTÚRA – PÁLYÁZAT”
megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055
Budapest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cég-
közlönyben való megjelenését (2007. július 12.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-

zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a
302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lásztity
Alexandra.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a KLIMATRADING Vállalko-
zási és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 465034];
1119 Budapest, Nádorfejérvári út 39.) bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

keretében kívánja értékesíteni az adós cég vagyonának ré-
szét képezõ készleteket (klímaberendezések) az alábbiak
szerint:

A készlet becsült értéke: 4 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
A felszámoló a készletet együttesen, egy egységként kí-

vánja értékesíteni.
A készletrõl készített értékbecslés elõzetes idõpont-

egyeztetést követõen a felszámoló irodájában megtekint-
hetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-

tékban, „KLIMATRADING – PÁLYÁZAT” megjelölés-
sel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest,
Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való
megjelenését (2007. július 12.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
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a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a
302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lásztity
Alexandra.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest,
Szent István krt. 1. I. em.) mint a GARDENPLAST
Mûanyagipari Gyártó és Forgalmazó Rt. „f. a.” (Cg.:
[13 10 040338]; 2030 Érd, Fürdõ u. 7.) bíróság által kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében kívánja értékesíteni az adós cég vagyonának
részét képezõ készleteket (szappanok, mûanyag árukész-
let, ruhanemûk) az alábbiak szerint:

A készlet becsült értéke: 2 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A felszámoló a készletet elsõsorban együttesen, egy

egységként kívánja értékesíteni.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-

tékban, „GARDENPLAST – PÁLYÁZAT” megjelöléssel
a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való meg-
jelenését (2007. július 12.) követõ 15. nap, legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt., UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a
302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lásztity
Alexandra.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 514) a PANNONWALD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[19 09 504828]; 8542 Vaszar, Jánosmajor 1.; adószáma:
[11814003-2-19]), a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk.
19-06-000031/3. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi ingatlant:

– a Vaszar 042/17. hrsz. alatti 6989 m2 alapterületû,
„gazdasági épület és udvar” megnevezésû ingatlant, amely
természetben Vaszar község külterületén található.

Irányár: 6 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „PANNON-
WALD Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel,
zárt borítékban személyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
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mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. jú-
lius 12.) számított 20. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ ingat-
lannal kapcsolatos további információ a felszámoló szer-
vezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.) a Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-05-000350/13.
számú végzéssel kijelölt ,,GÁZMÛ” Építõ, Szerelõ és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 003637]; 8000 Szé-
kesfehérvár, Gáz u. 2.) felszámolójaként

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság kizárólagos tulajdonát
képezõ váraljai belterületi, 116. hrsz.-ú, 7354 Váralja,
Kossuth Lajos u. 123. szám alatt található, kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlanát.

Az értékesítendõ ingatlan irányára: 3 200 000 Ft + áfa
(hárommillió-kettõszázezer forint + áfa).

Érvényes ajánlat feltétele:
– az irányár 20%-ának bánatpénztként történõ befizeté-

se „GÁZMÛ bánatpénz” megjelöléssel a „GÁZMÛ” Kft.
„f. a.” Magyarországi Volksbank Rt.-nél vezetett
14100017-87963049-01000001 számú bankszámlájára,
valamint ennek igazolása a benyújtási határidõig [a pü.-i
teljesítés (terhelés) pályázathoz történõ csatolásával],

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanács-
adó Kft. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.) címére postai
úton „GÁZMÛ vételi ajánlat” megjelöléssel. Az ajánlato-
kat kettõs zárt borítékban kérjük eljuttatni. A belsõ boríté-
kon a „GÁZMÛ vételi ajánlat” megjelölésen kívül más
adat nem szerepelhet.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
július 12.) számított 15. nap.

A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó doku-
mentum a felszámoló szervezettõl beszerezhetõ, illetve
megtekinthetõ. További információ dr. Pallos Dénes fel-
számolóbiztostól a 450-0737-es telefonszámon.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánla-
tok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ
ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a fel-
számoló azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az
ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel
módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig jelentsék be.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.), a Veszprém Megyei Bíróság 6. Fpk.
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19-06-000316/5. számú végzéssel kijelölt KEBU Fa-
ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 504440]; 8200 Veszprém, Diófa u. 23.) felszámoló-
jaként

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság tulajdonát képezõ
alábbi ingatlanokat:

826/B/2. hrsz. és 826/C/1. hrsz., természetben, 8200
Veszprém, Csatár u. 21. szám alatti, 82 m2 mûhely és 8 m2

raktár.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok irányára:

8 950 000 Ft + áfa.
Érvényes ajánlat feltétele:
– az irányár 10%-ának bánatpénztként történõ befizeté-

se a KEBU Kft. „f. a.” Magyarországi Volksbank Rt.-nél
vezetett 14100017-87963149-01000004 számú bank-
számlájára „KEBU Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel, és
ennek igazolása a benyújtási határidõig (a pályázathoz tör-
ténõ csatolással),

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanács-
adó Kft. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.) alatti címére
„KEBU Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel. Az ajánla-
tokat kettõs zárt borítékban kérjük eljuttatni.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
július 12.) számított 15. nap.

Az ingatlanon végzett átalakítási és bõvítési beruházá-
sok tekintetében jelenleg közigazgatási eljárás van folya-
matban. Részletes tájékoztatást tartalmazó dokumentum
az ingatlanokról a felszámoló szervezettõl beszerezhetõ.
További információ dr. Pallos Dénes felszámolóbiztostól a
450-0737-es telefonszámon.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánla-
tok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ
ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a fel-
számoló azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az
ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel
módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig jelentsék be.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.), a Fejér Megyei Bíróság 6. Fpk. 07-06-000182/4.
számú végzéssel kijelölt Fém és Fa Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 009475]; 8000 Szé-
kesfehérvár, Új Csóri út 58.) felszámolójaként

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság tulajdonát képezõ
– RENAULT (Vel Satis Dízel Kat.) 3.0 DCI Privilege

típusú személygépkocsit.
Irányár: 3 600 000 Ft + áfa.
– RENAULT (Clio II. Dízel Katalizátor) típusú sze-

mélygépkocsit.
Irányár: 1 400 000 Ft + áfa.
Érvényes ajánlat feltétele:
– az irányár 20%-ának, bánatpénzként történõ befizeté-

se „Fém és Fa bánatpénz” megjelöléssel a Fém és Fa Kft.
„f. a.” Magyarországi Volksbank Rt.-nél vezetett
14100017-87962949-01000007 számú bankszámlájára,
valamint ennek igazolása a benyújtási határidõig [a pü.-i
teljesítés (terhelés) pályázathoz történõ csatolásával],

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanács-
adó Kft. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.) címére postai
úton „Fém és Fa vételi ajánlat” megjelöléssel. Az ajánlato-
kat kettõs zárt borítékban kérjük eljuttatni. A belsõ boríté-
kon a „Fém és Fa vételi ajánlat” megjelölésen kívül más
adata nem szerepelhet.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
július 12.) számított 15. nap.

A részletes étékesítési feltételeket tartalmazó dokumen-
tum a felszámoló szervezettõl beszerezhetõ, illetve megte-
kinthetõ. További információ dr. Pallos Dénes felszámoló-
biztostól a 450-0737-es telefonszámon.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
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latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánla-
tok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ
ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a fel-
számoló azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az
ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel
módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig jelentsék be.

A FACTOR KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
ÜGYVITELSZERVEZÕ KFT. ÉSZAK-KELET-MAGYAR-
ORSZÁGI KÉPVISELETE [Cg.: [01 09 269929]; szék-
hely: 1031 Budapest, Kazal u. 65.; fióktelep: 4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 13.; telefon: 06 (42) 318-806] mint a
TRICOFIL PLUSZ Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[15 09 065515]; 4244 Újfehértó, Nyíregyházi u. 10.) fel-
számolója

pályázat

útján megvételre ajánlja a gazdálkodó szervezet 1/1 tulaj-
doni hányadú

Újfehértó 803/14. hrsz. alatti 4475,00 m2 ingatlanát,
melyen 2808 m2 nagyságú üzemcsarnok található
205 000 000 Ft + áfa vételárért.

Az ingatlan valóságban Újfehértó, Nyíregyházi út 10.
számon, a város belterületén a 4. sz. fõközlekedési úttól
50 m-re helyezkedik el. Az ingatlan elõtt szilárd burkolatú
út vezet, víz-, gáz-, háromfázisú villanyvezeték és szenny-
vízcsatorna kiépített, telefonvonallal felszerelt.

Pályázati feltételek:
– A pályázatokat zárt, dupla borítékban kell benyújtani.
– A külsõ borítékra FACTOR Kft. 4400 Nyíregyháza,

Hõsök tere 13. „pályázat” megjelölést.
– A belsõ borítékra TRICOFIL PLUSZ Kft. jeligét ké-

rünk feltüntetni.

– Név (cégnév, cégjegyzékszám), cím, bankszámla-
szám.

– A fizetés módja és határideje.
– A bánatpénz befizetésének igazolását.
– Megajánlott vételár és fizetési határidõ egyértelmû

meghatározását.
– 90 napos ajánlati kötöttséget.
A bánatpénz az ingatlan nettó vételárának 10%-a, amit a

TRICOFIL PLUSZ Kft. POLGÁRI Takarékszövetkezet-
nél vezetett 61200412-10030228 számú számlájára ké-
rünk átutalni 2007. július 27-én 10 óráig.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. július 27-én 12 óra.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést
küldünk.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat benyújtá-
sakor gyakorolhatják. A pályázatot a felszámoló ered-
ménytelennek nyilváníthatja a bánatpénz 8 napon belül
történõ visszafizetése mellett.

További felvilágosítást a 06 (30) 995-8300 vagy a 06
(42) 318-806-os telefonszámon kérhetnek munkaidõben.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a FRAXINUS MANU-
FAKTÚRA Faipari Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 004810];
1071 Budapest, Nefelejcs u. 37. II. 8.) bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

keretében kívánja értékesíteni az adós cég vagyonának ré-
szét képezõ alábbi ingatlanokat:

Bogyiszló belterület, 229. hrsz. alatti, 1221 m2 területû
kivett üzem.

Bogyiszló belterület, 228. hrsz. alatti, 1149 m2 területû
kivett beépítetlen terület.

Az ingatlan becsült értéke: 4 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
A felszámoló az ingatlanokat együttesen, egy egység-

ként kívánja értékesíteni.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-

tékban, „FRAXINUS MANUFAKTÚRA – PÁLYÁZAT”
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megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055
Budapest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégköz-
lönyben való megjelenését (2007. július 12.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lász-
tity Alexandra.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a KLIMATRADING Vállalko-
zási és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 465034];
1119 Budapest, Nádorfejérvári út 39.) bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

keretében kívánja értékesíteni az adós cég vagyonának ré-
szét képezõ készleteket (klímaberendezések) az alábbiak
szerint:

A készlet becsült értéke: 4 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
A felszámoló a készletet együttesen, egy egységként kí-

vánja értékesíteni.
A készletrõl készített értékbecslés elõzetes idõpont-

egyeztetést követõen a felszámoló irodájában megtekint-
hetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-

tékban, „KLIMATRADING – PÁLYÁZAT” megjelölés-
sel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest,
Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való
megjelenését (2007. július 12.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lász-
tity Alexandra.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest,
Szent István krt. 1. I. em.) mint a GARDENPLAST
Mûanyagipari Gyártó és Forgalmazó Rt. „f. a.” (Cg.:
[13 10 040338]; 2030 Érd, Fürdõ u. 7.) bíróság által kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében kívánja értékesíteni kerül az adós cég vagyoná-
nak részét képezõ készletek (szappanok, mûanyag áru-
készlet, ruhanemûk) az alábbiak szerint:

A készlet becsült értéke: 2 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A felszámoló a készletet elsõsorban együttesen, egy

egységként kívánja értékesíteni.
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A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-
nyezeti károk elhárítását.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-

tékban, „GARDENPLAST – PÁLYÁZAT” megjelöléssel
a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való meg-
jelenését (2007. július 12.) követõ 15. nap, legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt., UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lász-
tity Alexandra.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 514) a PANNONWALD Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[19 09 504828]; 8542 Vaszar, Jánosmajor 1.; adószáma:
[11814003-2-19]), a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk.
19-06-000031/3. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi ingatlant:

– a Vaszar 042/17. hrsz. alatti 6989 m2 alapterületû,
„gazdasági épület és udvar” megnevezésû ingatlant, amely
természetben Vaszar község külterületén található.

Irányár: 6 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „PANNONWALD Kft.
f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban
személyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. jú-
lius 12.) számított 20. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ ingat-
lannal kapcsolatos további információ a felszámoló szer-
vezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.) a Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-05-000350/13.
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számú végzéssel kijelölt ,,GÁZMÛ” Építõ, Szerelõ és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 003637]; 8000 Szé-
kesfehérvár, Gáz u. 2.) felszámolójaként

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság kizárólagos tulajdonát
képezõ váraljai belterületi, 116. hrsz.-ú, 7354 Váralja,
Kossuth Lajos u. 123. szám alatt található, kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlanát.

Az értékesítendõ ingatlan irányára: 3 200 000 Ft + áfa
(hárommillió-kettõszázezer forint + áfa).

Érvényes ajánlat feltétele:
– az irányár 20%-ának bánatpénztként történõ befizeté-

se „GÁZMÛ bánatpénz” megjelöléssel a „GÁZMÛ” Kft.
„f. a.” Magyarországi Volksbank Rt.-nél vezetett
14100017-87963049-01000001 számú bankszámlájára,
valamint ennek igazolása a benyújtási határidõig [a pü.-i
teljesítés (terhelés) pályázathoz történõ csatolásával],

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanács-
adó Kft. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.) címére postai
úton „GÁZMÛ vételi ajánlat” megjelöléssel. Az ajánlato-
kat kettõs zárt borítékban kérjük eljuttatni. A belsõ boríté-
kon a „GÁZMÛ vételi ajánlat” megjelölésen kívül más
adat nem szerepelhet.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
július 12.) számított 15. nap.

A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó doku-
mentum a felszámoló szervezettõl beszerezhetõ, illetve
megtekinthetõ. További információ dr. Pallos Dénes fel-
számolóbiztostól a 450-0737-es telefonszámon.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánla-
tok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A
pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága
alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat,
de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb
ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között
nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló
azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára
a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel
módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig jelentsék be.

Bélyegzõk érvénytelenítése

A REKOM-BAU Kft. (5800 Mezõkovácsháza, Batto-
nyai út 4.) bélyegzõjét 2007. június 28-án eltulajdoní-
tották.

A bélyegzõ színe kék, dõlt betûs, a logó a jobb sarokban
van és kontúrkerettel rendelkezik, szövege az alábbi:

REKOM-BAU KFT.
5800 Mezõkovácsháza

Battonyai út 4.

Adószám: 12538203-2-04

Telefon/fax: 68/381-822

* 1. *

A bélyegzõ használata 2007. június 28-tól érvénytelen.

A Veszprémtej Zrt. alábbi szövegû bélyegzõje 2007. jú-
nius 29-én elveszett.

A bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

A bélyegzõ szövege:

Veszprémtej Zrt.
8200 Veszprém, Kistó u. 9.

Banksz. 10200713-48004703-00000000
Adószám: 11327237-2-44

6.

A Bercsényi és Társa Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 36., adószám: 12203808-2-13) 3. számú, alábbi lenyo-
matú bélyegzõjét 2007. július 6-án ellopták, így ettõl az
idõponttól használata érvénytelen.
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A bélyegzõ lenyomata:

�3 Bercsényi és Társa Kft. �3
1137 Budapest, Pozsonyi út 36.
Tel.: (1) 329-4405, (1) 270-9243

Mobil: (06) 209-421-889
E-mail: bercsenyi@axelero.hu

Adószám: 12203808-2-41

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

2007. április 1–30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700085 Pálmai Zsófia német
700086 Kovács Alexandra angol
700087 Kistóthné Timári Erzsébet

Timári Erzsébet
orosz

700088 Ichimura Aki japán
700089 Kormos Éva angol
700090 Márton Miklósné

Szarvas Margit
német

700091 Héjja Borbála angol
német

700092 Seres Melinda angol
700093 Szunyogh Éva német
700094 Szabó Gabriella német
700095 Császár Csongor angol
700096 Csoma Ádám angol
700097 Vágó Boglárka német
700098 Pap Csilla angol
700099 Nagy Hajnalka német
700100 Petrusovics Petra német
700101 Móder István Ferenc angol
700102 Lukács Magdolna francia
700103 Balázs Diána Dóra angol
700104 Fehér Ágota német
700105 Palik Mátyás Csaba angol
700106 Csernai András Zoltán francia
700107 Czakó Gabriella német
700108 Szikszai Annamária német
700109 Paed Dr. Cseh Gizella szlovák
700111 Harmati Judit angol
700112 Jákób Helga angol
700113 Kiss Szilvia angol
700114 Sinka Dániel József japán
700116 Madarász Erika angol

700117 Marozsán Anikó német
700118 Zhou Yong Ping kínai
700120 Horváth Anita angol
700121 Dani Tamás angol
700122 Samu Veronika angol
700123 Bányai Ottó német

2007. április 1. és 2007. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

Berek-Travel Utazási Iroda
7300 Komló, Berek u. 1. G/3. ép.
Tel.: (72) 581-149
Fax: (72) 581-159
U-000815
Berek-Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 12.

BG HOLIDAY Kft. Almok Utazási Iroda
7700 Mohács, Dózsa György u. 2. fszt. 3.
Tel.: (69) 510-383
Fax: (69) 510-383
U-000819
BG HOLIDAY Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 17.

Bóta Travel Utazási Ügynökség
3400 Mezõkövesd, Mátyás király út 132.
Tel.: (49) 313-761
Fax: (49) 313-761
U-000818
Bóta Zsolt és Társa Utazási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 04. 17.

CazaHun Utazási Vadászatszervezõ Iroda
2015 Szigetmonostor, Gyümölcsös u. 1. C. ép.
Tel.: (26) 400-733
Fax: (26) 400-733
U-000816
CazaHun Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 16.

ENCIÁN-TOURS Utazási Iroda
1066 Budapest, Ó u. 1.
Tel.: 269-1548
Fax: 269-1548
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U-000814
„ENCIÁN-TOURS” Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 06.

Hungarian Promenade Utazási Iroda
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206. fszt. 6.
Tel.: 478-0055
Fax: 422-0211
U-000822
Hungarian Promenade Idegenforgalmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 25.

Hungary & You Utazási Iroda
1164 Budapest, Bíztató út 58.
Tel.: 402-4980
Fax: 402-4982
U-000812
Hungary & You Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 06.

T.I.P. TOURS Utazási Iroda
8360 Keszthely, Szalasztó u. 9.
Tel.: (83) 510-663
Fax: (83) 510-664
U-000810
T.I.P. GROUP Szállítási, Szállítmányozási
és Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 05.

TravelAir Plus Utazási Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 14–16.
Tel.: 239-5620
Fax: 239-5620
U-000809
TravelAir Plus Hungary Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 05.

UTAZÁS 2000 Utazási Iroda
7400 Kaposvár, Petõfi tér 1.
Tel.: (82) 511-183
Fax: (82) 511-183
U-000823
UTAZÁS 2000 Utazási és Szállítási Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 27.

VACANSOLEIL HUNGARIA Utazási Iroda
8230 Balatonfüred, Petõfi S. u. 68.
Tel.: (87) 580-300
Fax: (87) 580-299
U-000813
VACANSOLEIL HUNGARIA Idegenforgalmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 13.

ZENDRA TOURS Utazási Iroda
4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 15.
Tel.: (44) 501-355
Fax: (44) 501-356
U-000824
ZENDRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 27.

2007. április 1. és 2007. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

EURÓPA CENTRUM Utazási Iroda
5000 Szolnok, Sütõ u. 7.
Tel.: (56) 514-742
Fax: (56) 514-741
U-000575
EURÓPA CENTRUM Egyéni Cég
Törlés: 2007. 04. 05.

EuroTrend Utazási Iroda
1053 Budapest, Veres Pálné u. 19.
Tel.: 266-6457
Fax: 318-8183
R-00034/1992.
EuroTrend Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 04. 11.

GO 4 TRAVEL Utazási Iroda
1036 Budapest, Lajos u. 74–76.
Tel.: 430-2288
Fax: 430-2289
U-000388
GO 4 TRAVEL Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 02. 22.

Hidroglobus Viziturisztikai Utazási Iroda
1137 Budapest, Pozsonyi út 15–17.
Tel.: 339-8275
Fax: 339-8275
R-1583/1997.
„Izotip” Kereskedelmi Tervezõ Fejlesztõ Oktató
és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 04. 25.

Hungarian Promenade Utazási Iroda
1068 Budapest, Király u. 100.
Tel.: 478-0055
Fax: 344-6621
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R-1838/1999.
ROYAL PALACE Magyar-Jordán Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 04. 25.

KT & KM Jalta Tours Utazási Iroda
1075 Budapest, Madách Imre u. 10.
Tel.: 405-2393
Fax: 405-2393
U-000657
KT & KM Jalta Tours Utazásszervezõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 04. 05.

SZIKI TOURS Utazási Iroda
6720 Szeged, Zrínyi u. 4–8.
Tel.: (62) 485-891
Fax: (62) 485-891
U-000501
Szegedi Közlekedési Kft.
Törlés: 2007. 04. 23.

TENGERDI Vadászatszervezõ és Utazási Iroda
8647 Balatonmáriafürdõ, Vilma u. 9.
Tel.: (85) 376-810
Fax: (85) 376-810
R-1836/2001.
TENGERDI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 04. 23.

2007. április 1. és 2007. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

EUROGLOBE Travel Utazási Iroda
3300 Eger, Céhmesterek udvar 16.
Tel.: (36) 789-777
Fax: (36) 789-777
U-000723
EUROGLOBE Travel Idegenforgalmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 03. 09.
Jogerõs: 2007. 04. 19.

Inter-Yugo-Trade Utazási Iroda
1132 Budapest, Visegrádi u. 9.
Tel.: 270-3718
Fax: 270-3718

R-0473/1992.
Inter-Yugo-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 02. 05.
Jogerõs: 2007. 04. 19.

2007. április 1. és 2007. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

Baranya Utazási Iroda
7754 Bóly, Ady Endre u. 11.
Tel.: (69) 568-068
Fax: (69) 568-068
R-1793/1998.
Baranya–Vad Vadászatszervezõ Kft.
Elõzõ név: Baranya Vadászatszervezõ Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 04. 05.

ZALA VOLÁN Rt. Utazási Iroda
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 1.
Tel.: (92) 511-047
Fax: (92) 511-045
R-00022
ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt.
Elõzõ név: ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Rt.
Változásbejegyzés: 2007. 04. 03.

2007. április 1. és 2007. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

Admiral Tours Utazási Iroda
1138 Budapest, Váci út 178. (metró szint M.17. üzlet)
Tel.: 236-0906
Fax: 236-0907
U-000794
Admiral Tours Hungary Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 04. 25.
(charterjárat igénybevételével való bõvítés)

EmesEmporiuM Utazási Iroda
1039 Budapest, Ságvári Endre u. 16.
Tel.: 453-3143
Fax: 430-1533
U-000552
EmesEmporiuM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 04. 27.
(charterjárat igénybevételével való bõvítés)
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EUPOLISZ Utazási Iroda
1093 Budapest, Lónyai u. 47.
Tel.: 219-0912
Fax: 219-0882
U-000463
EUPOLISZ Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 12. (belföldi)

Jet Tours Utazási Iroda
1113 Budapest, Bocskai út 77–79.
Tel.: 209-2110
Fax: 209-2111
R-0334/1992.
Jet Tours Idegenforgalmi Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 05. (kiutaztatás és belföld)

PARTNER Utazási Iroda
1026 Budapest, Lövõház u. 2–6.
(MAMUT II. Üzletközpont)
Tel.: 345-8392
Fax: 345-8394
U-000142
PARTNER Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 04. 19.
(kiutaztatás és belföld)

SÜMEGI TRAVEL Utazási Iroda
8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 1.
Tel.: (85) 350-665
Fax: (85) 350-665
U-000445
SÜMEGI és SÜMEGI Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 03. (kiutaztatás)

TIZI Utazási Iroda
1161 Budapest, Csömöri u. 84.
Tel.: 405-6054
Fax: 240-4492
U-000050
TIZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 23. (belföldi)

United 4 M & M Exclusive Tours Utazási Iroda
1052 Budapest, Váci u. 12.
Tel.: 267-4365
Fax: 318-4185
R-00830
United 4 M & M Exclusive Tours Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 23. (belföld)

Wellness Travel Utazási Iroda
1027 Budapest, Frankel Leo u. 13.
Tel.: 451-0700
Fax: 239-5733

U-000405
Wellness Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 03. (kiutaztatás)

2007. április 1. és 2007. április 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

CITYRAMA-MECSEK Utazási Iroda
1054 Budapest, Báthori u. 22.
Tel.: 302-4382
Fax: 312-5424
U-000472
CITYRAMA-MECSEK Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 03. 27. (kiutaztatás és belföld)

HELIGLOB Utazási Iroda
7500 Nagyatád, Kossuth L. 5.
Tel.: (82) 453-403
Fax: (82) 453-403
R-01920/1999.
HELIGLOB Légi-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 03. 20.
(kiutaztatás és belföld)

TENSI TOURS Utazási Ügynökség
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.
Tel.: 345-1500
Fax: 345-1566
R-0070/92.
„TENSI TOURS” Utazási, Rendezvényszervezõ,
Szolgáltató, Reklám-propaganda Kft.
Bejegyzés: 2007. 03. 19. (kiutaztatás és belföld)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

érintõ határozatok
2007. április 1. és 2007. április 30. között.

Hatósági nyilvántartásba történõ bejegyzés:

1. ALL SEASONS TRAVEL Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft.

székhelye: 1013 Budapest, Lánchíd utca 7–9.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-871122
adószáma: 13747143-2-41
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határozat száma: X-000080/2007.
határozat kelte: 2007. április 3.

A jogosult a
Family Clubhotel & Apartments (22 db apartman), 4200

Hajdúszoboszló, Daru-zug 5/A. apartman
ingatlan idõben megosztott használati jogának értékesíté-
sét folytathatja.

2. EUROPEAN VACATIONS Szolgáltató Kft.
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 58. 10. ép.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-876373
adószáma: 13847470-2-43
határozat száma: X-000081/2007.
határozat kelte: 2007. április 21.

A jogosult a
CASA Perla szálloda, 8600 Siófok, Somogyi Bacsó

u. 18/B, 9947/2. hrsz. alatt lévõ 7 db apartman
üdülõingatlan idõben megosztott használati jogának érté-
kesítését folytathatja.

3. Club Hotel Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhelye: 2049 Diósd, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
cégjegyzékszáma: Cg.13-09-104248,
adószáma: 13539908-2-13
határozat száma: X-000082/2007.
határozat kelte: 2007. április 26.

A jogosult az
Anna Grand Hotel Wein & Vital, 8230 Balatonfüred,

Gyógy tér 1. (hrsz.: 164/1.) szállodai szobák
idõben megosztott használati jogának értékesítését folytat-
hatja.

2007. május 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700124 Alexe Susan Nárcisz román

700125 Pintérné Zsigmond Katalin
Zsigmond Katalin

francia
orosz

700126 Lázár Ervin orosz

700127 Mucsi Katalin Valéria finn

700128 Becse Renáta angol

700129 Boda Tibor német

700131 Besze Tímea angol

700132 Tóth Mihály angol
német

700133 Fodorné Bene Kata Beatrix
Bene Kata Beatrix

olasz

700134 Novákné Kovács Ágnes
Kovács Ágnes

angol

700135 Sashalmi Beáta angol

700136 Juhász Gábor orosz

700137 Melcher Barbara angol

700138 German András angol

700139 Kovalcsik Zsuzsanna újgörög

700140 Pusztai Viktória angol

700141 Yao Yao kínai

700143 Markó Péter László svéd

700144 Juhász Dóra angol

700145 Tóth Emese angol

700147 Pál Erika német

700148 Varga Romulus Zoltán román

700149 Varga Mirela Ariana
Iancu Mirela Ariana

román

700150 Kósa Tünde Fruzsina angol

700151 Némethné Valeva Petja
Valeva Petja

bolgár

700152 Csapó Zsuzsa Györgyi angol

700153 Lipuszné Bencze Enikõ
Bencze Enikõ Dorottya

német

700154 Peller János német

700155 Iker Beatrix angol

700156 Salánki Szilvia német

700157 Vránics Irina
Komkova Irina

orosz

700158 Tamáska Péter angol

700159 Garamszegi Zita angol

700160 Mádai László angol

700161 Drótos Károlyné
Martiskina Valentyina

orosz

700163 Kiss Lilla német

700164 Rabóczki Sára német

700165 Szûcs Boglárka Barbara
Baracsi Boglárka Barbara

angol

700166 Sütõ Zsolt német

700167 Jancsó Katalin angol
német

700168 Villányi Edit Márta angol
olasz

700169 Szilágyi Eszter Magdolna angol

700170 Golub Xénia angol
orosz

700171 Urbán Bettina angol
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700172 Rusznyák Anita német

700173 Fejéregyházi Viola angol
olasz

700174 Csizmadia Rita Dalma angol

700175 Kabai Zsuzsa Katalin angol

700176 Ruscsák Petronella orosz

700177 Pál Istvánné
Nyezsnanszkaja Marina

orosz

700178 Lagosnaja Marija orosz

2007. május 1. és 2007. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

ApartwebTravel Utazási Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 19/B
Tel.: 201-3069
Fax: 201-1916
U-000826
APART-WEB Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 05. 11.

EDIT & A TOURS Utazási Iroda
1075 Budapest, Madách I. u. 12. fszt. 2.
Tel.: 342-6368
Fax: 352-2593
U-000820
EDIT & A TOURS Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 05. 14.

Kadotours Utazási Iroda
6726 Szeged, Fõ fasor 102.
Tel.: (62) 312-160
Fax: (62) 312-160
U-000828
Ka-Do 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 05. 18.

MISSZIÓ TOURS Utazási Iroda
9600 Sárvár, Gárdonyi u. 6.
Tel.: (95) 320-165
Fax: (95) 320-165
U-000829
MISSZIÓ TOURS Utazásszervezési Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 05. 22.

ÖTMÉRFÖLDES Utazási Partner Iroda
2060 Bicske, Szent István út 33/A
Tel.: (22) 263-707
Fax: (22) 263-707
U-000827
Ötmérföldes Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt.
Bejegyzés: 2007. 05. 10.

RUSSERVICE Utazási Iroda
1062 Budapest, Andrássy út 120.
Tel.: (30) 960-4539
Fax: 302-2832
U-000817
RUSSERVICE Utazási, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 05. 02.

TRAVEL-MIX Utazási Iroda
1035 Budapest, Vörösvári út 7. (4. sz. üzlet)
Tel.: 437-8500
Fax: 437-8500
U-000825
TRAVEL-MIX Utazásközvetítõ és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 05. 15.

UTAZÁSI KÖZPONT WONDERLAND TRAVEL
Utazási Iroda
8000 Székesfehérvár, Távirda u. 5.
Tel.: (22) 389-180
Fax: (22) 389-180
U-000821
UTAZÁSI KÖZPONT WONDERLAND
Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 24.

WILWORLD W-BERS Utazási Iroda
7621 Pécs, Kazinczy u. 3. (17340/A/1)
Tel.: (72) 333-923
Fax: (72) 333-923
U-000830
WILWORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 05. 17.

2007. május 1. és 2007. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Agora Travel Utazási Iroda
2310 Szigetszentmiklós, Horgász u. 2.
Tel.: (24) 240-560
Fax: (24) 240-561
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U-000472
AGORA TRAVEL Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 05. 03.

CENTURY 2000 Utazási Iroda
1181 Budapest, Csontváry u. 61.
Tel.: 290-6451
Fax: 290-6451
R-1957/1999.
CENTURY 2000 Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 05. 04.
Csárdás Tour Utazási Iroda

1012 Budapest, Gyõzõ u. 5.
Tel.: 225-0052
Fax: 225-0054
R-02065
KSM Mérnöki Szolgáltató Iroda Kft.
Törlés: 2007. 05. 23.

„DÉLTENGER KINCSE” Utazási Ügynökség
2060 Bicske, Kossuth tér 8.
Tel.: (22) 565-260
Fax: (22) 565-260
U-000174
„DÉLTENGER KINCSE” Utazásközvetítõ Kft.
Törlés: 2007. 05. 02.

ERVÉ Utazási Ügynökség
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 4/C
Tel.: (25) 407-660
Fax: (25) 407-660
R-01487/96.
ERVÉ Utazási és Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2007. 05. 16.

Five Elements Utazási Iroda
2045 Törökbálint, Kinizsi Pál u. 29.
(GL Outlet Center 45/B)
Tel.: (23) 332-477
Fax: (23) 332-476
U-000741
Five Elements Adventures Team Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 05. 29.

Kartago Tours Centrum Utazási Iroda
1067 Budapest, Teréz krt. 25.
Tel.: 374-1063
Fax: 302-3211
R-1459/1996.
Kartago Tours Centrum Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 05. 04.

Kartago Tours Plussz Utazási Iroda
1076 Budapest, Thököly út 21.
Tel.: 462-8438
Fax: 462-8440
U-000536
Kartago Tours Plussz Utazásszervezõ
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 05. 04.

2007. május 1. és 2007. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

ATLAS AIRTOURS Horvát Utazásszervezõ Iroda
1061 Budapest, Lázár u. 10.
Tel.: 269-2447
Fax: 269-2457
U-000635
„ATLAS AIRTOURS” Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 03. 14.
Jogerõs: 2007. 04. 27.

F and F Utazási Iroda
1133 Budapest, Pozsonyi út 50.
Tel.: 239-2281
Fax: 339-4579
R-01610/1997/1999.
F and F Utazásszervezõ és Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2005. 12. 13.
Jogerõs: 2007. 03. 06.

Jagd Royal International Utazási Iroda
9900 Körmend, Szent Imre herceg u. 5.
Tel.: (94) 415-000
Fax: (94) 415-000
U-000215
Jagd Royal International Vadásztató, Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 03. 30.
Jogerõs: 2007. 05. 04.

TRAVEL ZONE Utazási Iroda
1149 Budapest, Pillangó park 16. D. ép. X. em. 64.
Tel.: 384-1150
Fax: 384-1150
U-000354
TRAVEL ZONE Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 04. 02.
Jogerõs: 2007. 05. 09.
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2007. május 1. és 2007. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

Lead Travel and Ticket Utazási Iroda
2040 Budaörs, Szabadság u. 37.
Tel.: (23) 500-475
Fax: (23) 414-884
R-1999/2000.
„Lead PR” Kommunikációs és Idegenforgalmi Kft.
Elõzõ név: Lead Travel Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 05. 15.

MERCATOR HOLIDAY Utazási Iroda
1066 Budapest, Nyugati tér 1–2.
Tel.: 210-3050
Fax: 210-3049
U-000358
MERCATOR HOLIDAY Kereskedelmi
és Idegenforgalmi Kft.
Elõzõ név: MERCATOR Hungary Utazási Iroda
MERCATOR NET HOLIDAY HUNGARY
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.
Változás bejegyzés: 2007. 05. 11.

2007. május 1. és 2007. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

MALDA Tours Utazási Iroda
1092 Budapest, Ráday u. 14. 1. em. 1.
Tel.: 323-1568
Fax: 216-7452
U-000796
MALDA TOURS Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 04. 27.
(charterjárat igénybevételével való bõvítés)

SUGÁR TRAVEL Utazási Iroda
5500 Szarvas, Kossuth u. 21/A
Tel.: (66) 215-690
Fax: (66) 215-690
R-1786/98.
SUGÁR TRAVEL Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt.
Bejegyzés: 2007. 05. 10. (kiutaztatás)

VAMANA Tours Utazási Iroda
1035 Budapest, Vörösvári út 31.
Tel.: 266-6434
Fax: 266-7692
U-000500
VAMANA Tours Utazási Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 04. 12. (kiutaztatás)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

érintõ határozatok
2007. május 1. és 2007. május 31. között

Hatósági nyilvántartásba történõ bejegyzés:

1. SOL ORIENS CENTRUM Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft.

székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 81.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-879633
adószáma: 13914233-2-41
határozat száma: X-000083/2007.
határozat kelte: 2007. május 2.

A jogosult az

1. Abbázia Club Hotels Keszthely, 8360 Keszthely,
Erzsébet királyné u. 21.,

2. Club Dobogómajor, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi
út 1.,

3. Abbázia Country Club, 8976 Nemesnép, Márokföld
Határ u. 3.,

4. Petneházy Country Club, 1024 Budapest, Feketefej
u. 2–4.,

5. Aparthotel Hévíz, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné
u. 19.,

6. ApartHotel KALMA, 8380 Hévíz, Rákóczi u. 12.,
7. Abbázia Club Hotel MAROTTA, Olaszország, Ma-

rotta Cristoforo Colombo 107. sz.,
8. KALMA Villa Apartmanház, 8380 Keszthely, József

Attila u. 13. sz.

üdülõingatlanok idõben megosztott használati jogának ér-
tékesítését folytathatja.

2. SZABADICS Közmû és Mélyépítõ Zrt.
székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
cégjegyzékszáma: Cg.20-10-040239
adószáma: 13748429-2-20
határozat száma: X-000084/2007.
határozat kelte: 2007. május 8.
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A jogosult a

SZABADICS Apartmanház, 8749 Zalakaros, Szõlõ
u. 8. (hrsz.: 306.) alatti 16 apartman

idõben megosztott használati jogának értékesítését folytat-
hatja.

Hatósági nyilvántartás módosítása:

3. Word Travel Holding Szállodaipari és Üdülésszer-
vezõ Kft.

székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 10–12.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-720550
adószáma: 13137290-2-41
határozat száma: X-000039/2004.
módosított határozat kelte: 2007. május 22.

A jogosult a

1. Büki Birdland Villapark területén, 9737 Bük,
Golf u. 6. sz. alatt lévõ 1388/5/B1; 1388/5/B/2;
1388/5/B4; 1388/5/B/8; 1388/5/B/10; 1388/5/B11;
1388/5/B/12 hrsz-ú, a Golf u. 8. szám alatti 1388/8/C/1;
1388/8/C/2; 1388/8/C/3; 1388/8/C/4; 1388/8/C/5,
1388/8/C/7; 1388/8/C/8, 1388/8/C/9, 1388/8/C/10,
1388/8/C/11, 1388/8/C/12, 1388/8/C/13, 1388/8/C/14,
1388/8/C/15, 1388/8/C/18, 1388/8/D/1; 1388/8/D/3;
1388/8/D/5; 1388/8/D/6; 1388/8/D/8; 1388/8/D/11;
1388/8/D/15, 1388/8/B/8 és a 1388/8/B/11 hrsz.-ú társas-
házi lakóingatlan,

2. Park Inn Hotel, 9600 Sárvár, Vadkert u. 4. (hrsz.:
1186/2.) alatti ingatlan,

3. Radisson SAS Birdland Resort & Spa Hotel, 9740
Bükfürdõ, Golf út 4. szám alatt lévõ, 1388/2. hrsz.-ú szál-
lodai szobák

idõben megosztott üdülõhasználati jogát értékesítheti.

Lakáshitel: tízmilliárddal kevesebb

Az elmúlt három év során az idén április végén volt elõ-
ször kevesebb (1,7 milliárd forinttal) a felvett lakáscélú hi-
tel, mint az elõzõ év azonos idõszakában, ez a tendencia
folytatódott májusban is, de a különbség már meghaladta a
10 milliárd forintot – olvasható a DEM Információs és
Gazdaságkutató Iroda legújabb elemzésében. Idén május
végéig 199,2 milliárd forint lakáscélú hitelre kötöttek szer-
zõdést magánszemélyek, szemben a 2006. május végi
209,6 milliárd forinttal. (MTI)

IT: Magyarország térségi elsõ

Az Egyesült Államok információtechnológiai szektora
a legversenyképesebb a világon, Magyarország pedig a
négy közép-európai EU-gazdaság mezõnyét vezeti az
Economist Intelligence Unit (EIU) éves felmérése szerint.
Az amerikai IT-szektor mögött nem sokkal lemaradva
Japán a második. Az uniós mezõnyt Nagy-Britannia veze-
ti. Magyarország a 28. helyen van, megelõzve Csehorszá-
got, Lengyelországot és Szlovákiát. (MTI)

Több bölcsõdei hely kellene

Tíz százalékkal több bölcsõdei férõhelyre lenne szük-
ség Magyarországon – mondta Gurmai Zita szocialista
európai parlamenti képviselõ budapesti tájékoztatóján.
A politikus szerint azért kellene emelni a férõhelyek szá-
mát, mert gazdasági szükségszerûség, hogy a nõk dolgoz-
zanak, és minél rövidebb idõre essenek ki a munkából.
Magyarországon ma több mint ötszáz bölcsõdében 24 ezer
gyermeknek biztosítanak helyet – mondta Gyurmai, aki
azt az elképzelést is támogathatónak tartja, ha az édes-
anyák vállalják mások gyermekeinek felügyeletét is meg-
felelõ fizetésért. (MTI)

Ismét az OTP lett a legjobb bank

Idén is az OTP Bankot választotta a legjobb magyar
banknak a Euromoney magazin, amely minden évben glo-
bális pénzintézeti rangsort állít össze. A legnagyobb lon-
doni gazdasági-pénzügyi szakfolyóirat júliusi számában
közölt elismerési lista – 2007 Awards for Excellence – sze-
rint az OTP „továbbra is a meghatározó erõ” a magyar
bankpiacon, a lakossági banki szektorban meglévõ piacve-
zetõ pozíciója révén, amelyet a külföldi tulajdonú bankok
sora által támasztott verseny közepette is sikerült meg-
õriznie. (MTI)

Pakson átalakult az aranyrészvény

A Paksi Atomerõmû Zrt.-nél a törvényi változások miatt
– rendkívüli közgyûlés keretében – a napokban döntöttek a
társaság alapszabályának módosításáról – közölte Mittler
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István, a cég kommunikációs vezetõje. – Miután a törvényi
szabályozás értelmében az államot megilletõ szavazatel-
sõbbségi részvény, az úgynevezett aranyrészvény meg-
szûnt, a szavazatelsõbbségi részvényt át kellett alakítani
törzsrészvénnyé. (MTI)

Díjmentes szakasz az M6-oson

Hídfelújítási munkálatok miatt a 6-os számú fõút Duna-
újváros mellett vezetõ szakaszának forgalmát július 16. és
szeptember 13. között ideiglenesen az M6-os autópályára
terelik; az érintett autópálya-szakasz a terelés idején díj-
mentesen vehetõ igénybe – közölte az Állami Autópálya
Kezelõ Zrt. a minap. A munkálatok ideje alatt a terelõút-
ként kijelölt autópálya-szakaszok díjmentesen vehetõk
igénybe. (MTI)

Kezdetét vette a Francia Gazdasági Év

Megkezdõdött a Francia Gazdasági Év Magyarorszá-
gon. A 2008 júliusáig tartó programsorozatot Robert Del

Picchia francia szenátor és Merényi Miklós, a gazdasági
tárca szakállamtitkára nyitotta meg a napokban Budapes-
ten. A programsorozat számos kereskedelmi és üzleti jelle-
gû rendezvényt, illetve francia delegációk magyarországi
látogatásait foglalja magában. A rendezvények nagy
többségét Magyarországon tartják, de néhány eseménynek
Franciaország ad otthont. (MTI)

Szabó Magda francia elismerése

Szabó Magda kapta meg Katalin utca címû mûvéért a
legjobb európai regény jutalmazására alapított Céven-
nes-díjat, amelyet idén elõször ítéltek oda Franciaország-
ban – adta hírül pénteki számában a Le Monde címû pári-
zsi napilap. A dél-franciaországi Ales-Cévennes Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke, Francis Cabanat kezdemé-
nyezésére született díj nyertesét bonyolult döntési folya-
mat révén határozták meg. Az Európa Tanács 46 országá-
ban alkotó 86 szerzõ regényei közül tíz független francia-
országi könyvesbolt terjesztette fel azt a 11 alkotást, ame-
lyek közül a nemzetközileg elismert írókból és könyvki-
adókból álló szakmai zsûri kiválasztotta Szabó Magda mû-
vét. (MTI)
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