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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
195/2007. (VII. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron

lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok
üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról

 szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a kö zös ál lam ha tá ron lévõ köz úti ha tár hi dak és
ha tár út-sza ka szok üze mel te té sé rõl, fenn tar tá sá ról és re -
konst ruk ci ó já ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a közös államhatáron lévõ közúti határhidak

és határút-szakaszok üzemeltetésérõl,
fenntartásáról és rekonstrukciójáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továbbiak ban: Szer zõ dõ Fe lek) a ma -
gyar–szlo vák kö zös ál lam ha tá ron lévõ köz úti ha tár hi dak
és ha tár út-sza ka szok üze mel te té sé rõl, fenn tar tá sá ról és re -
konst ruk ci ó já ról az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

Ezen Meg ál la po dás ha tá lya az 5. Cikk ben fel so rolt köz -
úti ha tár hi dak (a továb biak ban: hi dak), va la mint ha tár -
út-sza ka szok (a továb biak ban: út sza ka szok) üze mel te té sé -
re, fenn tar tá sá ra és re konst ruk ci ó já ra ter jed ki.

2. Cikk

Ezen Meg ál la po dás al kal ma zá sa szem pont já ból:
a) üze mel te tés: a hi dak és út sza ka szok for gal mi rend jé -

nek meg ha tá ro zá sa és sza bá lyo zá sa, az azt biz to sí tó köz úti 
jel zé sek ki he lye zé se, az út for ga lom biz ton sá gá nak fo lya -
ma tos el len õr zé se, to váb bá a hi dak és az út sza ka szok tisz -
tán tar tá sa, sí kos ság-men te sí té se, vi lá gí tá sa, va la mint mû -
sza ki ada ta i nak a nyil ván tar tá sa;

b) fenn tar tás: min den olyan mun ka, amely a hi dak és út -
sza ka szok szo ká sos ál lag meg óvá sá val és szük ség sze rin ti ja -
ví tá sá val függ össze, amely nek kö vet kez té ben a hi dak vagy
út sza ka szok mû sza ki pa ra mé te re nem vál to zik meg;

c) re konst ruk ció: min den olyan, az a) és b) pont ba nem
so rolt mun ka, amely nek ered mé nye ként meg vál to zik a híd 
vagy út sza kasz mû sza ki pa ra mé te re.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ezen Meg ál la po dás vég re haj tá sá val a
Ma gyar Köz tár sa ság Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
ri u mát és a Szlo vák Köz tár sa ság Köz le ke dé si, Pos ta ügyi
és Táv köz lé si Mi nisz té ri u mát (a továb biak ban: Mi nisz té -
ri u mok) bíz zák meg.

4. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek je len Meg ál la po dás 1. Cik ké ben
meg je lölt fel ada to kat a ki je lölt szer ve ze tek (a továb biak -
ban: Il le té kes Szer ve ze tek) be vo ná sá val fog ják tel je sí te ni.

(2) A Mi nisz té ri u mok sa ját ál la ma ik irány adó ha tá lyos
bel sõ jog sza bá lya i val össz hang ban je lö lik ki az Il le té kes
Szer ve ze te ket.

(3) A Mi nisz té ri u mok fo lya ma to san tá jé koz tat ják egy -
mást az Il le té kes Szer ve ze tek ne ve i rõl és te lep he lye i nek
cí mé rõl, a sa ját te rü le tü kön ta lál ha tó érin tett út sza ka szok
szá má ról és ka te gó ri á já ról.

5. Cikk

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö te le zett sé get vál -
lal arra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban ha tá lyos jog sza bá -
lyok kal össz hang ban biz to sít ja a kö vet ke zõ út sza ka szok, il -
let ve hi dak üze mel te té sét, fenn tar tá sát és re konst ruk ci ó ját:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Bán ré ve és a Szlo -
vák Köz tár sa ság te rü le tén Sväty Král’ kö zött, a X.11/8A
és a X.13/1A szá mú ha tár je lek kö zöt ti 0,300 km hosszú sá -
gú út sza kasz,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Híd vé gar dó és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Host ’ov ce kö zött, a XIII.3
és a XIII.6 szá mú ha tár je lek kö zöt ti 2,700 km hosszú sá gú
út sza kasz,
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c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Hont-Pa ras sa pusz ta
és a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Šahy kö zött, a IV.14/9
és a IV.15/1a szá mú ha tár je lek kö zöt ti 0,100 km hosszú sá -
gú út sza kasz,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Ber ne ce ba rá ti és a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Tésa kö zött, a IV.4 és a
IV.6/1 szá mú ha tár je lek kö zöt ti, a kö zös ál lam ha tárt érin tõ 
1,700 km hosszú sá gú út sza kasz,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Let kés és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Sal ka kö zött, az Ipoly fo lyó fe let ti híd,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Sá to ral ja új hely és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké Nové Mes to kö -
zött, a Rony va fo lyó fe let ti híd,

g) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Hid vé gar dó és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Host ’ov ce kö zött, a Bód va
fo lyó fe let ti híd.

(2) A Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya kö te le zett sé get vál -
lal, hogy össz hang ban a Szlo vák Köz tár sa ság ban ha tá lyos
jog sza bá lyok kal biz to sít ja a kö vet ke zõ hi dak, il let ve út sza ka -
szok üze mel te té sét, fenn tar tá sát és re konst ruk ci ó ját:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Sá to ral ja új hely és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké Nové Mes to kö -
zött, a XIX.1/2 és a XIX.2/9 szá mú ha tár je lek kö zöt ti
0,720 km hosszú sá gú út sza kasz,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Dá móc és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Pri be nik kö zöt ti, a XIX.82/3ac és a
XIX.85 szá mú ha tár je lek kö zöt ti 1,457 km hosszú sá gú út -
sza kasz,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Ba las sa gyar mat és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké �ar moty kö zött,
az Ipoly fo lyó fe let ti híd,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Sá to ral ja új hely és a
Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén Slo vens ké Nové Mes to kö -
zött, a Rony va fo lyó fe let ti gya lo gos híd,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Pá cin és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Vel’ ky Ka me nec kö zöt ti csa tor na
fe let ti híd,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén Dá móc és a Szlo vák
Köz tár sa ság te rü le tén Pri be nik kö zöt ti csa tor na fe let ti híd.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak arra,
hogy

a) az (1) és (2) be kez dés ben fel so rolt köz úti hi dak és
út sza ka szok üze mel te té sét sa ját költ sé gü kön, a má sik Fél -
tõl való meg té rí tés igé nye nél kül lát ják el,

b) az (1) és (2) be kez dés ben fel so rolt hi dak és út sza ka -
szok ese té ben – az (1) be kez dés f) pont já ban és a (2) be -
kez dés c) pont já ban meg je lölt hi dak ki vé te lé vel – a fenn -
tar tá si és re konst ruk ci ós mun ká kat sa ját költ sé gü kön, a
má sik Fél tõl való meg té rí tés igé nye nél kül lát ják el,

c) az (1) be kez dés f) pont já ban és a (2) be kez dés
c) pont já ban meg je lölt ha tár hi dak ese té ben a fenn tar tá si és
re konst ruk ci ós fel ada tok kal kap cso la tos költ sé ge ket egy -
más kö zött egyen lõ arány ban meg oszt va vi se lik.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak a kö vet -
ke zõ Du na-hi dak üze mel te té sé nek, fenn tar tá sá nak és re -
konst ruk ci ó já nak biz to sí tá sá ra:

a) a Vá mos sza ba di–Med ved ’ov kö zöt ti Du na-híd,
b) a Ko má rom–Ko már no kö zöt ti Du na-híd,
c) az Esz ter gom–Štú ro vo kö zöt ti Du na-híd.

(5) A (4) be kez dés ben fel so rolt Du na-hi dak üze mel te té -
sé vel össze füg gõ mun kák vég re haj tá sát az Il le té kes Szer -
ve ze tek az egyes hi dak ra vo nat ko zó an a Mi nisz té ri u mok
ál tal jó vá ha gyott kü lön Üze mel te té si Elõ írá sok sze rint
vég zik.

(6) A (4) be kez dés ben fel so rolt Du na-hi dak fenn tar tá si
és re konst ruk ci ós mun ká i nak költ sé gét a Szer zõ dõ Fe lek
kö zö sen, egy más kö zött egyen lõ arány ban meg oszt va vi -
se lik. A (4) be kez dés ben meg je lölt Du na-hi dak üze mel te -
té sét a Szer zõ dõ Fe lek az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
Üze mel te té si Elõ írá sok ban fog lal tak nak meg fele lõen, sa -
ját költ sé gü kön, meg té rí té si igény nél kül lát ják el.

6. Cikk

(1) Ezen Meg ál la po dás 5. Cik ké nek (1) és (2) be kez dé -
sé ben meg je lölt hi dak és út sza ka szok üze mel te té si, fenn -
tar tá si és re konst ruk ci ós mun ká it an nak az ál lam nak a mû -
sza ki és jogi elõ írásai sze rint kell el vé gez ni, amely nek Il le -
té kes Szer ve ze te az adott fel ada to kat el lát ja.

(2) Ezen Meg ál la po dás 5. Cik ké nek (4) be kez dé sé ben
fel so rolt Du na-hi dak fenn tar tá si mun ká it és rekonstruk -
cióját, a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i ban ha tá lyos jogi és mû -
sza ki elõ írásokkal össz hang ban kell el vé gez ni.

(3) Az 5. Cikk (1), (2) és (4) be kez dé sé ben meg je lölt hi -
da kon és út sza ka szo kon a köz úti jel zé se ket a Szer zõ dõ Fe -
lek ál la ma i ban ha tá lyos jogi és mû sza ki elõ írásokkal össz -
hang ban kell el he lyez ni.

7. Cikk

(1) Az ezen Meg ál la po dás sze rin ti mun ká kat úgy kell
el vé gez ni, hogy az ál lam ha tár vo na lát je lö lõ ha tár je lek, a
ha tár hi da kon lévõ ha tár táb lák és egyéb je lek ne sé rül je -
nek.

(2) Min den olyan mun ka vég zés hez, amely a ha tár je le -
ket vagy az ál lam ha tár vo na lát érin ti, a Ma gyar Köz tár sa -
ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár ral kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra lét re ho zott két ol da lú ha -
tár bi zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.

8. Cikk

A hi dak és út sza ka szok te rü le tén a rek lám táb lák el he -
lye zé se ti los; köz ér de kû tá jé koz ta tást tar tal ma zó táb lák
csak az Il le té kes Szer ve ze tek kü lön egyet ér té sé vel és a ha -
tár for gal mat el len õr zõ szer vek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val
he lyez he tõk el.
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9. Cikk

(1) Az Il le té kes Szer ve ze tek az ezen Meg ál la po dás
alap ján vég zett fenn tar tá si és re konst ruk ci ós mun kák meg -
kez dé sé rõl a kö vet ke zõk sze rint tá jé koz tat ják egy mást:

a) leg alább 21 nap pal a fenn tar tá si és re konst ruk ci ós
mun kák meg kez dé se elõtt,

b) leg alább 45 nap pal a fenn tar tá si és re konst ruk ci ós
mun kák meg kez dé se elõtt, amennyi ben a mun kák  miatt a lé -
te sít ményt több mint két órán át le kell zár ni a for ga lom elõl.

(2) Az Il le té kes Szer ve ze tek az (1) be kez dés ben meg je -
lölt ha tár idõk nek meg fele lõen kö te le sek tá jé koz tat ni sa ját
ál la muk ha tár for ga lom el len õr zõ szer ve it a ter ve zett mun -
kák elõ ké szü le te i rõl és meg kez dé sé rõl, kö te le sek to váb bá
be sze rez ni a mun ká la tok hoz a szük sé ges en ge dé lye ket.

(3) Amennyi ben a híd- vagy út le zá rás két órá nál
hosszabb idõt vesz igény be, az Il le té kes Szer ve ze tek ké -
rel me alap ján a Szer zõ dõ Fe lek ha tár for gal mat el len õr zõ
szer vei kö zö sen gon dos kod nak a for ga lom más ha tár át ke -
lõ he lyen tör té nõ za var ta lan le bo nyo lí tá sá ról.

(4) Ezen Meg ál la po dás 5. Cik ké nek (1), (2) és (4) be -
kez dé sé ben meg je lölt bár mely hí don és út sza ka szon be kö -
vet ke zett sú lyos bal eset, ka taszt ró fa vagy rend kí vü li ese -
mény ese tén az Il le té kes Szer ve zet kö te les a ki ala kult
hely zet rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a má sik Szer zõ dõ
Fél Il le té kes Szer ve ze tét. Ezek ben az ese tek ben az Il le té -
kes Szer ve ze tek sa ját ál la muk bel sõ jog sza bá lyai figye -
lembe véte lével kö zö sen dön te nek a kö vet kez mé nyek fel -
szá mo lá sa ér de ké ben te en dõ in téz ke dé sek rõl.

10. Cikk

(1) Ezen Meg ál la po dás 5. Cik ké nek (1), (2) és (4) be kez -
dé sé ben meg je lölt hi dak és út sza ka szok ren del te tés sze rû
hasz ná la tá hoz köz vet le nül nem szük sé ges egyéb be ren de zé -
sek el he lye zé sé re, fel sze re lé sé re, il let ve ezen be ren de zé sek -
kel kap cso la tos üze mel te té si, fenn tar tá si mun kák el vég zé sé re 
csak ab ban az eset ben ke rül het sor, ha az zal mind két ál lam
ha tár for gal mi el len õr zõ szer vei írás ban egyet ér tet tek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt mun kák el vég zé sé hez 
szük sé ges hoz zá já ru lás ki adá sá val és ezen mun kák el len -
õr zé sé vel kap cso la tos te en dõ ket az az Il le té kes Szer ve zet
kö te les el lát ni, amely az adott lé te sít mény üze mel te tõi fel -
ada ta it el lát ja.

(3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt mun kák el vég zé sé hez 
az 5. Cikk (4) be kez dé sé ben meg je lölt hi dak te kin te té ben
mind két ál lam Il le té kes Szer ve ze te i nek és a ha tár for gal -
mat el len õr zõ szer ve i nek a hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

11. Cikk

(1) Az 5. Cikk (4) be kez dé sé ben, va la mint az 5. Cikk
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban és az 5. Cikk (2) be kez dé sé -

nek c) pont já ban fel so rolt hi dak fenn tar tá si- és re konst ruk -
ci ós mun ká i nak elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa és ki vi te le zé se 
a Mi nisz té ri u mok kö zöt ti kü lön meg ál la po dás alap ján tör -
té nik a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak ha tá lyos bel sõ jog sza -
bá lya i val össz hang ban.

(2) Az Il le té kes Szer ve ze tek egy más kö zött a ki vi te le zé -
si mun kák árát az ál ta lá nos for gal mi adó val csök ken tett ér -
ték ben szá mol ják el.

12. Cikk

Ezen Meg ál la po dás vég re haj tá sá ból ere dõ mun kák el -
vég zé sé hez nincs szük ség a má sik ál lam ál tal ki adott mun -
ka vál la lá si en ge dély re.

13. Cikk

(1) Ezen Meg ál la po dás 5. Cikk (1), (2) és (4) be kez dé -
sé ben meg je lölt hi dak és út sza ka szok üze mel te té sét, fenn -
tar tá sát és re konst ruk ci ó ját vég zõ sze mé lyek nek ma gyar
és szlo vák nyel ven ki ál lí tott ál la mi ha tár át lé pé si iga zol -
vánnyal (a továb biak ban: iga zol vány) kell ren del kez ni ük.
Az iga zol vány je len Meg ál la po dás mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott ada to kat tar tal maz za. Az iga zol vá nyo kat ki ál lí tó
ha tó sá gok ról és az iga zol vány for má já ról a Szer zõ dõ Fe -
lek dip lo má ci ai úton, írás ban tá jé koz tat ják egy mást leg ké -
sõbb 30 (har minc) nap pal je len Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé se elõtt. Az iga zol vány kor lát lan szá mú ha tár át lé pés re
jo go sít. Az iga zol vány ki adá sá nak mód ját és ér vé nyes sé gi
ide jét a Szer zõ dõ Fe lek sa ját ál la ma ik bel sõ ha tá lyos jog -
sza bá lya i val össz hang ban ha tá roz zák meg.

(2) Az ál lam ha tár át lé pé sé re jo go sí tó iga zol vány ki adá -
sá ig az (1) be kez dés ben meg ne ve zett sze mé lyek ér vé nyes
úti ok mány alap ján jo go sul tak át lép ni az ál lam ha tárt.

(3) Az iga zol vány bir to ko sa az ezen Meg ál la po dás ból
ere dõ fel ada tai el lá tá sá ra a mun ka vég zé se he lyé hez leg kö -
ze lebb esõ ha tár át ke lõ he lyen – in do kolt eset ben a ha tár át -
ke lõ he lyen kí vül is – jo go sult át lép ni a kö zös ál lam ha tárt.

(4) A je len Meg ál la po dás sze rin ti mun ka el vég zé se után az 
iga zol vány bir to ko sa kö te les az ál lam ha tár át lé pé sé re fel jo -
go sí tó ok mányt vissza szol gál tat ni az azt ki ál lí tó ha tó ság nak.

(5) Az iga zol vány be vo ná sá ról a ki ál lí tó ha tó ság nak ha -
la dék ta la nul ér te sí te nie kell a má sik Szer zõ dõ Fél nek az
(1) be kez dés ben meg je lölt ha tó sá gát.

(6) Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak az (1) be kez dés ben meg -
je lölt ille té kes ha tó sá gai ha la dék ta la nul ér te sí tik egy mást
az egyes, az (1) be kez dés ben meg je lölt sze mé lyek kel
szem ben el ren delt be uta zá si ti la lom ról.

14. Cikk

Az Il le té kes Szer ve ze tek gon dos kod nak ar ról, hogy a
hi dak és út sza ka szok fenn tar tá si és re konst ruk ci ós mun -
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káinak el vég zé sé hez eset leg szük sé ges en ge dé lyek kel lõ
idõ ben ren del ke zés re áll ja nak. A mun ká la tok idõ sza ká ra a
Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a ha tár for ga lom meg fe le lõ le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket.

15. Cikk

Ezen Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ eset -
le ges vi tá kat a Mi nisz té ri u mok tár gya lá sok út ján, en nek
ered mény te len sé ge ese tén dip lo má ci ai úton ren de zik.

16. Cikk

(1) Ezt a Meg ál la po dást Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá -
lya i val össz hang ban jóvá kell hagy ni és a Meg ál la po dás a
jó vá ha gyás ról  szóló jegy zék vál tást kö ve tõ 60. (hat va na -
dik) na pon lép ha tály ba.

(2) Ezen Meg ál la po dást Szer zõ dõ Fe lek ha tá ro zat lan
idõ re kö tik. A Meg ál la po dást bár mely Szer zõ dõ Fél bár -
mi kor fel mond hat ja a má sik Szer zõ dõ Fél hez dip lo má ci ai
úton in té zett írá sos ér te sí tés sel. Eb ben az eset ben a Meg -
állapodás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek
nap já tól szá mí tott 12 (ti zen ket tõ) hó nap el tel té vel vesz ti
ha tá lyát.

(3) Ez a Meg ál la po dás a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti kö zös
meg ál la po dás sal írás ban bár mi kor mó do sít ha tó vagy ki -
egé szít he tõ.

(4) E Meg ál la po dás nak a ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
a Szlo vák Köz tár sa ság és a Ma gyar Köz tár sa ság vi szony -
la tá ban ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Köz le ke -
dé si Mi nisz té ri u ma és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság Szö vet sé gi Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma kö zött a ma -
gyar–cseh szlo vák kö zös köz úti ha tár hi dak ja ví tá sá ról és
kar ban tar tá sá ról  szóló, Bu da pes ten, 1986. no vem ber
24-én alá írt Meg ál la po dás.

Ké szült Pozsonyban, a 2007. év június hó 18. nap ján,
két ere de ti pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, mind -
két szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság

Kor má nya ne vé ben Kor má nya ne vé ben

Melléklet

A határátlépési igazolványok adattartalma

1. A Szer zõ dõ Fél ál la má nak meg ne ve zé se, cí me re,

2. az ok mány meg ne ve zé se,

3. a ha tár át lé pé si iga zol vány szá ma,

4. az iga zol vány ki ál lí tá sá nak jog alap ja: a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rán lévõ köz úti ha -
tár hi dak és ha tár út-sza ka szok üze mel te té sé rõl, fenn tar tá -
sá ról és re konst ruk ci ó já ról  szóló, Po zsony ban, 2007. jú -
nius 18-án alá írt Meg ál la po dás 5. Cikk (1), (2) és (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun kák el vég zé se,

5. a jo go sult sze mé lyi ada tai:
– csa lá di és utó név,
– nõk ese tén a szü le tés ko ri csa lá di és utó név,
– szü le té si he lye és idõ pont ja,
– neme,
– a jo go sult fény ké pe és alá írá sa,

6. el lá tan dó fel adat kör:

7. az iga zol vány ki ál lí tá sa:
– a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se,
– a ki ál lí tás he lye és ide je,
– az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je (dá tum sze -

rint ..........-ig),
– a hi va ta los sze mély alá írá sa,
– a ki ál lí tó ha tó ság pe csét je,

8. az iga zol vány ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa:
– a meg hosszab bí tó ha tó ság meg ne ve zé se,
– meg hosszab bí tás he lye és ide je,
– az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je (dá tum sze -

rint ..........-ig),
– a hi va ta los sze mély alá írá sa,
– a meg hosszab bí tó ha tó ság pe csét je,

9. hi va ta los be jegy zé sek,

10. tud ni va lók: je len Meg ál la po dás 13. Cikk (1), (3) és
(4) be kez dé se.”

4. §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 16. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve a ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

69/2007. (VII. 27.) FVM
ren de lete

az egyes ál la tok sza po rí tá sá nak, a sza po rí tó anyag
fel hasz ná lá sá nak, valamint be ho za ta lá nak

és ki vi te lé nek ál lat egész ség ügyi fel té te le i rõl  szóló
61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosításáról

Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47.  §-a (2) be kez dé sé nek 3., 5., 8., va la mint 25. pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának d) és
2.  §-ának d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes ál la tok sza po rí tá sá nak, a sza po rí tó anyag fel -
hasz ná lá sá nak, va la mint be ho za ta lá nak és ki vi te lé nek ál -
lat egész ség ügyi fel té te le i rõl  szóló 61/2002. (VIII. 1.)
FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. szá mú mel lék le té -
nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Az R. 18.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

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

a) a Ta nács 90/539/EGK irány el ve (1990. ok tó ber 15.)
a ba rom fi és a kel te tõ to jás Kö zös sé gen be lü li ke res ke del -
mét és har ma dik or szág ból tör té nõ be ho za ta lát sza bá lyo zó
ál lat-egész ség ügyi kö ve tel mé nye i rõl;

b) a Ta nács 90/429/EGK irány el ve (1990. jú ni us 26.)
a ser tés faj hoz tar to zó há zi ál la tok sper má já nak Kö zös sé -
gen be lü li ke res ke del mé re és be ho za ta lá ra al kal ma zan dó
állat- egészségügyi kö ve tel mé nyek rõl;

c) a Ta nács 92/65/EGK irány el ve (1992. jú li us 13.)
a 90/425/EGK ta ná csi irány elv A (1) mel lék le té ben em lí -
tett, meg ha tá ro zott kö zös sé gi el já rá sok ban meg ál la pí tott
ál lat-egész ség ügyi kö ve tel mé nyek ha tá lya alá nem tar to zó 
ál la tok nak, sper má nak, pe te sej tek nek és emb ri ók nak a
Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mét és a Kö zös ség be tör té nõ
be ho za ta lát sza bá lyo zó ál lat-egész ség ügyi kö ve tel mé -
nyek rõl;

d) a Ta nács 88/407/EGK irány el ve (1988. jú ni us 14.)
a szar vas mar ha faj ba tar to zó há zi ál la tok sper má já nak
Közös ségen be lü li ke res ke del mé re és be ho za ta lá ra al kal -
ma zan dó ál lat-egész ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl, és az
irány el vet mó do sí tó 2003. má jus 26-i 2003/43/EK ta ná csi
irány elv, il let ve 2006. ja nu ár 5-i 2006/16/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat;

e) a Ta nács 89/556/EGK irány el ve (1989. szep tem -
ber 25.) a házi szar vas mar ha faj ba tar to zó há zi ál la tok emb -
ri ó i nak Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mét és har ma dik
orszá gokból tör té nõ be ho za ta lát sza bá lyo zó ál lat-egész -
ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl.”

3.  §

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

4.  §

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

a) a Ta nács 2003/43/EK irány el ve (2003. má jus 26.) a
szar vas mar ha faj ba tar to zó há zi ál la tok mély hû tött sper má -
já nak Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mé re és be ho za ta lá ra
al kal ma zan dó ál lat-egész ség ügyi kö ve tel mé nyek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 88/407/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá -
ról,

b) a Bi zott ság 2006/16/EK ha tá ro za ta (2006. ja nu ár 5.)
a szar vas mar ha faj ba tar to zó há zi ál la tok sper má ja Kö zös -
ség be való be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 88/407/EGK
ta ná csi irány elv B. mel lék le té nek és a 2004/639/EK ha tá -
ro zat II. mel lék le té nek a mó do sí tá sá ról.

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

Melléklet
a 69/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

„1. számú melléklet
a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelethez

A szarvasmarha és a bivaly szaporításának
részletes állategészségügyi feltételei

1. A mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más ra csak olyan
bika szál lít ha tó,

a) ame lyi ket az ál lat egész ség ügyi ha tó ság ál tal erre a
cél ra en ge dé lye zett he lyen és mó don leg alább har minc na -
pig el kü lö nít ve tar tot tak úgy, hogy an nak he lyén csak a bi -
ká val azo nos ál lat egész ség ügyi stá tu szú egye dek tar tóz -
kod tak;
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b) ame lyik az ál lat egész ség ügyi ha tó ság ál tal el is mer -
ten bru cel ló zis tól (bru cel lo sis), gü mõ kór tól (tu ber cu lo sis)
és le u kó zis tól (szar vas mar ha-le u ko sis) men tes ál lo mány -
ból szár ma zik, szár ma zá si ál lo má nyá ban BSE (szar vas -
mar hák szi va csos agy ve lõ bán tal ma) nem for dult elõ, és az
nem ke rült kap cso lat ba ko ráb ban sem ala cso nyabb ál lat -
egész ség ügyi stá tu szú ál lo mány egye dé vel;

c) ame lyik nél az el kü lö ní tést meg elõ zõ har minc na pon
be lül vég zett aláb bi vizs gá la tok ne ga tív ered ményt ad tak:

– int ra der má lis tu ber cu lin pró ba,
– vér bõl el vég zett sze ro ló gi ai vizs gá lat bru cel ló zis fel -

de rí té sé re,
– sze ro ló gi ai pró ba EBL (szar vas mar hák en zo o ti kus

le u kó zi sa) fel de rí té sé re,
– sze ro ló gi ai vizs gá lat IBR/IPV (szar vas mar ha fer tõ zõ

ri not ra che i ti se) fel de rí té sé re,
– sze ro ló gi ai vizs gá lat 5 lep to spi ra sze ro tí pus ra

(L. hard jo, L. ic te ro he morr ha gi ae, L. grip potyp ho sa,
L.  pomona, L. sej roe);

d) ame lyik nél az a) pont ban le írt el kü lö ní tés ide je alatt
az aláb bi vizs gá la tok ne ga tív ered ményt ad tak:

– vér bõl el vég zett sze ro ló gi ai vizs gá lat bru cel ló zis fel -
de rí té sé re,

– sze ro ló gi ai vizs gá lat IBR/IPV (szar vas mar ha fer tõ zõ
ri not ra che i ti se) fel de rí té sé re,

– sze ro ló gi ai vizs gá lat 5 lep to spi ra sze ro tí pus ra (L.
hard jo, L. ic te ro he morr ha gi ae, L. grip potyp ho sa, L.
 pomona, L. sej roe),

– Cam py lo bac ter fe tus ssp. ve ne re a lis és Tri cho mo nas
fo e tus vo nat ko zá sá ban: hat hó na pos nál nem idõ sebb ál la -
tok ese té ben, vagy ame lye ket a ka ran tént meg elõ zõ en hat
hó na pos ko ruk óta egy ne mû ál la tok ból álló cso port ban tar -
tot tak a ta sak vá la dék ból nyert min tán vég zett egy sze ri
vizs gá lat, hat hó na pos vagy an nál idõ sebb ál la tok ese té -
ben, ame lyek érint ke zés be ke rül het tek nõ iva rú egyed del a
ka ran tén elõtt, a ta sak vá la dék ból nyert min tán egy mást kö -
ve tõ egy he tes idõ kö zön ként el vég zett há rom vizs gá lat;

e) ame lyik nél a BVD (szar vas mar ha ví ru sos has me né -
se) fel de rí té sé re az el kü lö ní tés ide je alatt, va la mint az azt
meg elõ zõ har minc na pon be lül vég zett

– ví ru si zo lá ci ós pró ba vagy a ví rus an ti gén ki mu ta tá sát
szol gá ló vizs gá lat, és

– az an ti tes tek je len lé té nek vagy hi á nyá nak meg ha tá ro -
zá sát cél zó sze ro ló gi ai vizs gá lat
ne ga tív ered ménnyel zá rult. A ki zá ró lag sze ro po zi tív ál la -
tok a kü lön jog sza bály ban fog lalt elõ írások meg tar tá sa
mel lett vi he tõk be a mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo má sok -
ra. Az ivar érett bi kák men tes sé gét az ondó vi ro ló gi ai vizs -
gá la tá val is el len õriz ni kell.

2. Nem szál lít ha tó a mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo -
más ra olyan bika, ame lyik az el szál lí tás nap ján be teg ség
kli ni kai tü ne tét mu tat ja.

3. A szár ma zá si ál lo mány nak és az 1. a) pont ban le írt
el kü lö ní tés nek olyan he lyen kell len nie, ahol a szál lí tást,
il let ve el kü lö ní tést meg elõ zõ

a) 30 na pon be lül an nak 10 ki lo mé te res kör ze té ben
nem for dult elõ ra ga dós száj- és kö röm fá jás;

b) leg alább 3 hó nap óta men tes ra ga dós száj- és kö röm -
fá jás tól, va la mint bru cel ló zis tól; és

c) leg alább 30 nap ja men tes a ha tó sá gi be je len té si kö te -
le zett ség alá tar to zó szar vas mar hát meg be te gí tõ fer tõ zõ
be teg sé gek tõl.

4. A mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo má son tar tott bi kát
fél éven ként meg kell vizs gál ni az 1. c)–e) pon tok ban fel -
so rolt be teg sé gek aló li men tes sé ge meg ál la pí tá sa cél já ból.

5. Ha az elõ írt vizs gá la tok so rán az ál lat po zi tív nak bi -
zo nyul, azt el kell kü lö ní te ni, és az utol só ne ga tív ered -
mény idõ pont já tól ter melt sper má ját ti los fel hasz nál ni. A
mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo má son tar tott, ne ga tív vizs -
gá la ti ered ményt adó bi kák tól vett sper mát a po zi tív ered -
ményt adó vizs gá lat idõ pont já tól el kü lö nít ve kell tá rol ni,
és ti los hasz nál ni, amíg a mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo -
más ál lat egész ség ügyi stá tu szát hely re nem ál lít ják.

6. BVD/MD vo nat ko zá sá ban sze ro ló gi a i lag po zi tív ál -
la tok tól szár ma zó sper ma szál lí tá sá nak meg kez dé se elõtt
min den ál lat min den ter me lé si szé ri á já nak egy sper ma -
min tá ját a BVD/MD szem pont já ból ví ru si zo lá ci ós vagy a
ví rus an ti gén ki mu ta tá sát cél zó ELI SA-teszt nek kell alá -
vet ni. Po zi tív ered mény ese tén a bi kát el kell tá vo lí ta ni a
mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más ról és min den sper má ját
meg kell sem mi sí te ni.

7. A sza po rí tó anyag-ter me lés bõl és a köz te nyész tés ben 
való fe dez te tés bõl ki kell zár ni azt a hím iva rú egye det,
ame lyik nél az elõ írt vizs gá la tok kö zül va la me lyik po zi tív
ered ményt adott.

8. Im port sza po rí tó anyag a lep tos pi ró zis (lep tos pi ro sis) 
vo nat ko zá sá ban elõ írt vizs gá la tok nél kül is for ga lom ba
hoz ha tó, ha a sza po rí tó anyag lep tos pi rák el len ha té kony
an ti bi o ti kum kom bi ná ci ó val tör té nõ ke ze lé se meg tör tént
az elõ ál lí tá sa so rán.

9. Szar vas mar ha és bi valy pe te sejt vagy emb rió nye ré -
sé re do nor csak ak kor hasz nál ha tó, ha

a) az ál lo mány bru cel ló zis tól, gü mõ kór tól és le u kó zis -
tól men tes;

b) az egye det a be avat ko zást meg elõ zõ egy év ben
olyan ál lo mány ban tar tot ták, ahol az IBR/IPV és BVD kli -
ni kai tü ne tei nem for dul tak elõ;

c) az emb rió elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált sper ma meg fe -
lel az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény ben
és e ren de let ben fog lalt jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek.

10. Az ál la to kat csak a mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo -
más ál lat egész ség ügyi szak mai fel ügye le tét el lá tó ál lat or -
vos ki fe je zett hoz zá já ru lá sá val le het be bo csá ta ni a mes ter -
sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más ra, ahol va la mennyi be- és ki -
fe lé irá nyu ló ál lat moz gást nyil ván kell tar ta ni.

11. Amennyi ben a bika meg fe lel az 1–4. pon tok ban le -
írt fel té te lek nek, köz vet len szál lí tás ese tén, a fo ga dás he -
lye sze rint ille té kes me gyei ál lat egész ség ügyi ha tó ság en -
ge dé lyé vel el kü lö ní tés vagy vizs gá la tok vég zé se nél kül le -
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het át szál lí ta ni va la mely en ge dé lye zett mes ter sé ges ter mé -
ke nyí tõ ál lo más ról egy má sik, ugyan olyan egész ség ügyi
mi nõ sí té sû ál lo más ra. Az érin tett ál lat nem ke rül het sem
köz vet len, sem köz ve tett érint ke zés be más, ked ve zõt le -
nebb egész ség ügyi mi nõ sí té sû ha sí tott kör mû ál lat tal, az
igény be vett szál lí tá si esz közt pe dig hasz ná lat elõtt fer tõt -
le ní te ni kell. Ha az ál la to kat az egyik mes ter sé ges ter mé -
ke nyí tõ ál lo más ról egy má sik ugyan ilyen funk ci ót el lá tó
lé te sít mény be kü lön bö zõ tag ál la mok kö zött szál lít ják, an -
nak a szar vas mar ha fé lék és a ser té sek Kö zös sé gen be lüli
ke res ke del mét érin tõ ál lat-egész ség ügyi prob lé mák ról
 szóló 1964. jú ni us 26-i 64/432/EGK ta ná csi irány elv vel
össz hang ban kell tör tén nie.

12. Az elõ írt ál lat egész ség ügyi vizs gá la to kat a Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal köz pon ti ál lat egész ség -
ügyi di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u má ban kell el vé gez ni az
 állat tu laj do no sá nak költ sé gé re.

13. Az alább fel so rolt an ti bi o ti ku mo kat kell a sper má -
hoz adni, hogy a vég sõ hí gí tott sper má ban a kö vet ke zõ
kon cent rá ci ók ala kul ja nak ki:

Leg alább

– 500 mg/ml strep to mi cin a vég sõ hí gí tás ban,
– 500 NE/ml pe ni cil lin a vég sõ hí gí tás ban,

– 150 mg/ml lin ko mi cin a vég sõ hí gí tás ban,

– 300 mg/ml spek ti no mi cin a vég sõ hí gí tás ban.
Et tõl el té rõ, de a cam py lo bac te rek, lep tos pi rák és

 mycoplasmák el len egyen ér té kû ha tás sal ren del ke zõ an ti -
bi o ti kum-kom bi ná ció is al kal maz ha tó, ha ez a sper má ra
nem to xi kus. Az an ti bi o ti ku mot és an nak kon cent rá ci ó ját
a ter me lés kor és ex pe di á lás kor do ku men tál ni kell.

Köz vet le nül az an ti bi o ti kum hí gí tott sper má hoz adá sát
köve tõen a sper mát leg alább 45 per cig leg alább 5 °C hõ -
mér sék le ten kell tar ta ni.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

70/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének,
kezelésének és felhasználásának szabályairól

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Btv.) 57.  §-a
(1) be kez dé sé nek q) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. köz fo gyasz tás ra for ga lom ba ho za tal: a Btv. 25.  §-ának

(1) be kez dé se sze rin ti for ga lom ba ho za tal;
2. for ga lom ba hozó:
a) a köz vet le nül a fo gyasz tó vagy a ke res ke dõ szá má ra

ér té ke sí tés re ke rü lõ bor te kin te té ben az egy sze rû sí tett adó -
rak tár-en ge dé lyes, il let ve a tá ro ló adó rak tár-en ge dé lyes,

b) a bort kül föld rõl be ho zó ke res ke dõ;
3. har ma dik or szág: olyan ál lam, amely nem az Eu ró -

pai Unió tag ál la ma, vagy nem az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló Meg ál la po dás szer zõ dõ ál la ma.

2.  §

A Btv. 24/A.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bor for -
ga lom ba ho za ta li já ru lék (a továb biak ban: já ru lék) össze -
gét a Bor mar ke ting és mi nõ ség-el len õr zés 10032000-
01220191-51300009 szá mú Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ra kell meg fi zet ni. A já ru lék meg -
fizetése kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal vagy ban ki át uta -
lás sal tör tén het.

3.  §

(1) A já ru lé kot a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek
for ga lom ba ho zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 83.  §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti tárgy idõ szak ban köz fo gyasz tás ra for ga lom -
ba ho zott mennyi ség alap ján, a Btv. 24/A.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak figye lembe véte lével, a Btv. 24/A.  § (3) be kez -
dé sé ben hi vat ko zott ha tár idõ ig kell meg fi zet ni.

(2) Az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ból, vagy az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló Meg ál la po dás va la mely
szer zõ dõ ál la má ból tör té nõ be ho za tal ese tén a já ru lék fi ze tés -
re kö te le zett a já ru lé kot az adó rak tá ri nyil ván tar tás ba vett
bor té te lek után, az (1) be kez dés sze rint kö te les meg fi zet ni.

(3) Har ma dik or szág ból tör té nõ be ho za tal ese tén a já ru -
lé kot az adó rak tá ri nyil ván tar tás ba vett bor té tel után, vagy
– ha a bort az adott ál lam ban már for ga lom ba hoz ták –
a ke res ke del mi egy ség rak tár nyil ván tar tá sá ba vett bor té tel
után, az (1) be kez dés sze rint kell meg fi zet ni.

(4) A be fi ze té si bi zony lat nak a köz le mé nyek ro vat ban
tar tal maz nia kell a já ru lék fi ze tés re kö te le zett jö ve dé ki
 engedélyének szá mát.

4.  §

(1) A já ru lék fi ze tés re kö te le zett a já ru lék meg fi ze té sé -
rõl be val lá si nyi lat ko za tot ké szít a mel lék let sze rin ti adat -
tar ta lom mal.

7442 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/100. szám



(2) A já ru lék fi ze tés re kö te le zett a be val lá si nyi lat ko za -
tot, és a Jöt. 83.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti el szá mo lás
má so la tát a já ru lék be fi ze té sé re elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
15 na pon be lül meg kül di a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont já nak (a továb biak ban: MgSzH).

(3) A Btv. 24/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zés ál tal érin tett já ru lék fi ze tés re kö te le zett az ott em -
lí tett be fi ze tés és vissza igény lés té nyé rõl, va la mint össze -
gé rõl  szóló ok ira tot meg õr zi, és azo kat el len õr zés kor az
 ellenõrzést vég zõ ha tó ság ré szé re be mu tat ja.

5.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár a 2.  §-ban meg ha tá ro zott
szám lá ra be ér ke zett össze gek rõl a tárgy hó na pot kö ve tõ
hó nap 15. nap já ig tá jé koz tat ja az MgSzH-t.

(2) Az MgSzH a já ru lék be fi ze té sé nek fo lya ma tos el len õr -
zé se ér de ké ben az ál ta la ke zelt ada to kat egyez te ti a vám ha tó -
ság ál tal szol gál ta tott ada tok kal. A vám ha tó ság a Jöt.
83.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti, fel dol go zott el szá mo lá sok
alap ján a for ga lom ba ho zó ra vo nat ko zó ada to kat – ide ért ve a
jö ve dé ki en ge dély szá mot –, va la mint a köz fogyasztásra for -
ga lom ba ho zott bor mennyi sé gé re vo nat ko zó ada to kat a de -
cem ber 1. és jú li us 31. kö zöt ti idõ szak ról ok tó ber 15-ig, az
au gusz tus 1. és no vem ber 30. kö zöt ti idõ szak ról pe dig a kö -
vet ke zõ év feb ru ár 15-ig to váb bít ja az MgSzH-nak.

(3) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) a Btv. 24/A.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül in téz -
ke dik a já ru lék be fi ze té sé bõl kép zõ dött pénz ke ret

a) 40%-ának az MgSzH ré szé re, va la mint
b) 60%-ának a Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting

Cent rum Kht. (a továb biak ban: AMC Kht.) ré szé re
tör té nõ át uta lá sá ról. Amennyi ben az MgSzH-val le foly ta -
tott, a (2) be kez dés sze rin ti adat egyez te tés alap ján az át -
uta lan dó összeg mó do sí tás ra szo rul, úgy ezt a mó do sí tást
a követ kezõ idõ szak el szá mo lá sá ban kell meg ten ni.

6.  §

Az MgSzH a Btv. 24/A.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti
je len té sét a hon lap ján köz zé te szi.

7.  §

Az AMC Kht. az 5.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint
ré szé re át utalt össze get költ ség ve té sé ben el kü lö ní tet ten
ke ze li, és azt ki zá ró lag a Btv. 24/A.  § (7) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint, a kö zös sé gi bor mar ke ting prog ra mok ki dol -
go zá sá ra, il let ve a nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár mar -
ke ting te vé keny ség tá mo ga tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály,
va la mint a me zõ gaz da sá gi ter mé kek har ma dik or szá gok -
ban és bel sõ pi a con tör té nõ meg is mer te té sé vel és promó -

ciójával kap cso la tos in téz ke dé sek rõl  szóló kü lön jog sza -
bály (a továb biak ban: kö zös sé gi ag rár mar ke ting társ fi nan -
szí ro zá sá ról  szóló ren de let) alap ján hasz nál ja fel.

8.  §

(1) A Btv. 24/A.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak szak mai
meg ala po zá sa cél já ból a mi nisz ter igény be ve szi a szõ lõ-
bor ága zat ban mû kö dõ szak mai szer ve ze tek ál tal bor mar -
ke ting cé lok ra lét re ho zott szer ve zet köz re mû kö dé sét.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett fel adat el lá tá sá ra for dí -
tott össze get a mi nisz ter ha tá roz za meg, amely összeg nem
le het több, mint a Btv. 24/A.  § (7) be kez dés ben fog lalt elõ -
irány zat 5%-a.

9.  §

(1) A mi nisz ter lét re hoz za a Bor mar ke ting Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság), amely a kö zös sé gi bor mar ke -
ting tá mo ga tá sok oda íté lé se te kin te té ben a mi nisz ter dön -
tés-elõ ké szí tõ szer ve ként mû kö dik.

(2) A Bi zott ság 7 tag ból áll, akik kö zül ha tot a Ma gyar
Bor mar ke ting Kht., egy ta got pe dig a mi nisz ter je löl.
A  Bizottság tag jai a tag ság gal együtt járó fel ada tuk el lá tá -
sá hoz szük sé ges szak is me ret tel ren del ke zõ sze mé lyek
 lehetnek. A ta go kat a mi nisz ter ne ve zi ki.

(3) A Bor mar ke ting Bi zott ság ja vas la tot tesz a mi nisz -
ter, il let ve az AMC Kht. felé a Btv. 24/A. § (7) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi bor mar ke ting prog ra mok
vég re haj tá sá ra, így kü lö nö sen

a) a pá lyá za ti fel té te lek ki ala kí tá sá ra,
b) a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra,
c) a tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té se szak mai fel té -

te le i nek ki ala kí tá sá ra.

(4) A Bi zott ság tag jai ma guk kö zül el nö köt és tit kárt vá -
lasz ta nak. A Bi zott ság ülé se it az el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az ál ta la ki je lölt tag – ve ze ti. A Bi zott sá got az el nök vagy
az ál ta la ki je lölt tag a na pi rend meg kül dé sé vel hív ja össze.

(5) A Bi zott ság mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it a mi -
nisz ter ál tal jó vá ha gyott mû kö dé si sza bály zat tar tal maz za.

10.  §

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

(2) A já ru lék fi ze tés re kö te le zett a Btv. 24/A.  § (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé gét e ren de -
let sze rint elsõ íz ben a 2007. au gusz tus 1. és no vem ber 30.
kö zöt ti idõ szak ra néz ve kö te les tel je sí te ni.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Be val lá si nyi lat ko zat a for ga lom baho za ta li já ru lék meg fi ze té sé rõl

Név:

Cím:

Adó azo no sí tó szám/jel:

Jö ve dé ki en ge dély szám:

Adó rak tá ri en ge dély szám/szá mok:

Az el szá mo lás idõ sza ka:

Köz fo gyasz tás ra for ga lom ba ho zott bor mennyi sé ge: li ter  

Fi ze ten dõ for ga lom ba ho za ta li já ru lék össze ge: fo rint

A be fi ze tés bi zony la tá nak azo no sí tó ja vagy a bak szám la szá ma, amely rõl
az át uta lás tel je sült:

A be fi ze tés dá tu ma:

A vissza igé nyelt já ru lék össze ge:

Dá tum: Alá írás:
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

71/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

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

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi te rü le te ken lágy szá -
rú, éve lõ, új ra ve tés, il let ve új ra te le pí tés nél kül leg alább
5 évig ener ge ti kai alap anyag ter me lés re fenn tart ha tó tart -
ha tó ener gia nö vé nyek te le pí té sé vel:

a) a nem élel mi szer ipa ri nö vé nyek ter mesz té sé re tör -
ténõ át té rés sel hoz zá já rul jon az élel mi szer ter mék pá lyák
sta bi li zá lá sá hoz;

b) al ter na tív, a ter mõ he lyi adott sá gok hoz iga zo dó kul -
tú ra vá lasz tá si le he tõ sé gek biz to sí tá sa;

c) hoz zá já rul jon a szél eró zió, il let ve bel víz el le ni vé de -
ke zés hez, a ked ve zõt len ta laj szer ke zet ja ví tá sá hoz;

d) az ener ge ti kai célú bio massza biz to sí tá sá val hoz zá já -
rul jon a meg úju ló ener gia for rá sok el ter jesz té sé re vo nat ko -
zó cé lok tel je sí té sé hez;

e) hoz zá já rul jon a vi dé ki la kos ság élet szín vo na lá nak ja -
ví tá sá hoz.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) me zõ gaz da sá gi te rü let: a Me zõ gaz da sá gi Par cel la

Azo no sí tó Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  § g) pont jában
meg ha tá ro zott tá mo gat ha tó te rü let;

b) meg kez dett be ru há zás: a sza po rí tó anyag ta laj ba tör -
té nõ el te le pí té sé nek meg kez dé se;

c) be fe je zett be ru há zás: az el te le pí tett kul tú ra ve ge ta tív
ré szé nek nagy sá ga a ta laj szint tõl mér ve meg ha lad ja a
10 cm-t;

d) ked ve zõt len adott sá gú te rü let: az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok ról, va la mint egyes ren de le tek
 módosításáról, il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
1257/1999/EK ta ná csi ren de let 19. cik ke, va la mint 20. cik -
ke alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok ese -



té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz kap -
cso ló dó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007.
(IV. 17.) FVM ren de let alap ján meg ha tá ro zott ked ve zõt -
len adott sá gú te rü let;

e) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ben meg -
határozott ter me lõ;

f) el is mert pi a ci sze rep lõ: az 1782/2003/EK ta ná csi ren -
de let IV. és IVa. cí mé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze -
re ket, to váb bá a pi hen te tett te rü let alapanyag- termelésre való
hasz ná la tát il le tõ en ugyan ezen ren de let  alkalmazásának rész -
le tes sza bá lyo zá sá ról  szóló 1973/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 2007. már cius 13-i 270/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let 37. cik ke alap ján el is me ré si nyil ván tar tás ba vett pi a ci
sze rep lõ;

g) jog tu laj do nos meg bí zott ja: olyan ter mé sze tes sze -
mély, gaz da sá gi tár sa ság vagy szer ve zet, aki a jog vé dett
nö vény faj ta sza po rí tó anya gát a jog tu laj do nos köz vet len
vagy köz ve tett meg ha tal ma zá sa alap ján Ma gyar or szá gon
for gal maz hat ja.

A támogatás jellege

3.  §

(1) E ren de let alap ján az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
fa jok ból tör té nõ lágy szá rú ener gia ül tet vé nyek (a továb -
biakban: ül tet vény) me zõ gaz da sá gi te rü le te ken tör té nõ
 telepítéséhez vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ
igény be.

(2) Az 1. szá mú mel lék let új kul tú rák kal tör té nõ bõ ví té -
sét az Irá nyí tó Ha tó ság hoz be nyúj tott ké re lem mel le het
kez de mé nyez ni. Az 1. szá mú mel lék let be ki zá ró lag olyan
lágy szá rú, a fás szá rú ener gia ül tet vé nyek rõl  szóló
71/2007. (IV. 14.) Korm. ren de let ha tá lya alá nem tar to zó
ener gia nö vény kul tú ra ve he tõ fel, amely re az aláb bi fel té -
te lek tel je sül nek:

a) leg alább 5 évig új ra te le pí tés/új ra ve tés nél kül ener -
ge ti kai alap anyag ter me lés re fenn tart ha tó;

b) a ma gyar or szá gi ég haj la ti és egyéb ter mõ he lyi
 viszonyok kö zött szán tó föl dön meg fe le lõ ter més biz ton -
ság gal ter meszt he tõ;

c) az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén össze sí tett ve tés te rü -
le te el éri leg alább a 100 ha-t;

d) jog vé dett faj ta ese tén a faj ta jog tu laj do no sa hozzá -
járul a leg fon to sabb ter mesz tés tech no ló gi ai pa ra mé te rek
nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz;

e) nem ren del ke zik al ler gén tu laj don sá gok kal, spon tán
to vább ter je dé se meg aka dá lyoz ha tó és szé le sebb körû ter -
mesz té se a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi cé lok tel je sí té -
sét nem aka dá lyoz za.

(3) Az új kul tú ra 1. szá mú mel lék let be tör té nõ fel vé te lé -
re irá nyu ló ké re lem hez csa tol ni kell a (2) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek meg ala po zott el bí rá lá sá hoz szük sé ges
ada to kat, in for má ci ó kat, ter mesz té sé nek re fe ren ci á it,
mun ka mû ve le ti bon tás ban a te le pí tés be csült költ ség kal -
ku lá ci ó ját, a kul tú ra ter mesz té sé re és az ener ge ti kai fel -
hasz ná lás ra vo nat ko zó pa ra mé te re ket, va la mint a kul tú ra
leg fon to sabb ter mesz té si pa ra mé te re i nek nyil vá nos ság ra
ho za ta lá ra vo nat ko zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ (a továb biak ban: ügy fél), ha a be ru há zás sal
érin tett me zõ gaz da sá gi üze mé nek mé re te meg ha lad ja a
4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel nem vo -
nat ko zik az in du ló vál lal ko zás ra. Ha az ügy fél in du ló vál -
lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy leg ké sõbb a be ru há -
zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ le zárt tel jes nap tá ri év ben meg -
fe lel az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel nek.

(3) E ren de let alap ján a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let
nagy sá ga mi ni mum 1 hek tár.

(4) Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás a tá mo ga tá si ké re -
lem be fo ga dá sa kor már meg kez dett be ru há zás hoz.

(5) Vé dett te rü le tek, il let ve Na tu ra 2000 te rü le tek ese té -
ben a tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le a te le -
pí tés he lye sze rint ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság
írás be li hoz zá já ru lá sa.

(6) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek re az
ügy fél ren del kez zen az ügy fél sa ját ne vé re  szóló, ag rár-
vagy ker tész mér nök vég zett ség gel ren del ke zõ szak em ber
ál tal ké szí tett és alá írt te le pí té si terv vel, amely tar tal maz za
leg alább:

a) az al kal ma zott faj, faj ta meg ha tá ro zá sát, an nak ter -
mõ he lyi kri té ri u ma it;

b) a ter mõ hely leg fon to sabb pa ra mé te re it, a sza po rí tó -
anyag for gal ma zó nak és a te le pí té si terv ké szí tõ jé nek a ter -
mõ he lyi meg fe le lés re vo nat ko zó nyi lat ko za tát;

c) a ter ve zett sor- és tõ tá vot, il let ve hek tá ron kén ti tõ -
szá mot;

d) az al kal ma zott tech no ló gia rö vid le írá sát, a betaka -
rítás ter ve zett gya ko ri sá gát, az ül tet vény fenn tar tá sá ra,
mû ve lés re vo nat ko zó ag ro tech no ló gi ai le írást;

e) az ül tet vény fel szá mo lá sát köve tõen a lágy szá rú
ener gia nö vény kul tú ra ma ra dék ta lan el tá vo lí tá sá hoz, il let -
ve a te rü let me zõ gaz da sá gi mû ve lés re tör té nõ új bó li hasz -
no sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sát.
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(7) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy az ügy fél ren del kez zen a meg ter melt lágy szá rú ener -
gia nö vény ér té ke sí té sé re vo nat ko zó, a ter mõ re for du lás tól
szá mí tott leg alább öt évre  szóló elõ szer zõ dés sel, il let ve
szer zõ dés sel, vagy nyi lat koz zon an nak sa ját célú fel hasz -
ná lá sá ról.

(8) Az ügy fél kö te les a tá mo ga tá si ké re lem ben meg -
jelölt összes ül tet vény vo nat ko zá sá ban:

a) a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
12 hó na pon be lül a be ru há zást be fe jez ni;

b) a kul tú ra spon tán to vább ter je dé sét meg aka dá lyoz ni,
ve ge ta tív úton ter je dõ kul tú rák ese té ben az ül tet vényt
éven te kör be tár csáz ni, vagy kör be szán ta ni;

c) te le pí té si nap lót ve zet ni, amely tar tal maz za leg alább:

ca) az el vég zett gé pi és ag ro tech no ló gi ai mû ve le te ket,
azok el vég zé sé nek idõ pont ját,

cb) a ki jut ta tott ke mi ká li ák és ta laj erõ-vissza pót lás ra
fel hasz nált anya gok meg ne ve zé sét, dó zi sát, a ki jut ta tás
idõ pont ját;

d) a te le pí tés hez el len õr zött for rás ból szár ma zó, mi nõ -
sé gi leg meg fe le lõ, a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján mi -
nõ sí tett, kór oko zók tól men tes sza po rí tó anya got fel hasz -
nál ni;

e) jog vé dett faj ta ese tén an nak hasz ná la tá hoz a jog -
tulajdonos vagy a jog tu laj do nos meg bí zott já nak hoz zá já -
ru ló nyi lat ko za tát be sze rez ni;

f) az ül tet vényt kul túr ál la pot ban tar ta ni, an nak ter mõ -
ké pes sé gét meg õriz ni;

g) a te le pí tést, a kul túr ál la pot ban tar tást úgy meg va ló -
sí ta ni, hogy a te rü le ten a kul tú ra mi ni má lis tõ szá ma meg -
ha lad ja az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té ket
és a te rü le ten nem le het – a mû ve lõ utak ki vé te lé vel –
2000 m2-t meg ha la dó egy be füg gõ te rü le ten kul tú rá val
nem bo rí tott folt;

h) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
té ben, e jog cím tár gyá ban szer ve zett kö te le zõ kép zé sen
részt ven ni az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt.

A támogatás mértéke

5.  §

(1) A tá mo ga tás össze ge éven te és ügy fe len ként leg fel -
jebb 200 mil lió fo rint le het.

(2) A tá mo ga tás mér té ke:

a) a be ru há zás összes el szá mol ha tó ki adá sá nak 40%-a;

b) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben vagy ked ve -
zõt len adott sá gú te rü le ten tör té nõ te le pí tés kor a be ru há zás
összes el szá mol ha tó ki adá sá nak 50%-a;

c) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ked ve zõt len adott -
sá gú te rü le ten tör té nõ te le pí tés kor a be ru há zás összes el -
szá mol ha tó ki adá sá nak 60%-a.

(3) A tá mo ga tás mér té ke kul tú rán ként nem ha lad hat ja
meg az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ hek tá ron kén ti faj -
la gos mér té ket.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás nak
mi nõ sül az ül tet vénnyel kap cso lat ban fel me rült:

a) te rü let-elõ ké szí tés,

b) táp anyag-után pót lás,

c) sza po rí tó anyag-be szer zés és -tá ro lás,

d) te le pí tés,

e) a te le pí tés hez kap cso ló dó an a Vhr. 31.  §-ában meg -
ha tá ro zott szol gál ta tá sok, az ott meg ha tá ro zott mér té kig,

f) ke rí tés, tér bur ko lat-ki ala kí tás.

(5) A (4) be kez dés e)–f) pont jai sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

Támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te ok tó ber 1-jé tõl no -
vem ber 2-ig a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal -
hoz (a továb biak ban: MVH) le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) amennyi ben az ügy fél õs ter me lõ vagy egyé ni vál lal -
ko zó, ak kor az ügy fél nyi lat ko za tát a me zõ gaz da sá gi
 õstermelõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga -
zol vány meg lé té rõl, ér vé nyes sé gé rõl és szá má ról;

b) az ener gia ül tet vé nyek ha tár vo na la it áb rá zo ló
 MePAR ren de let sze rin ti egye di blokk tér ké pe ket és az
 ültetvények ter ve zett ha tár vo na la i nak váz raj zát, kül sõ tö -
rés pont ja i nak Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti Rend szer ben
leg alább 0,5 m pon tos ság gal meg adott ko or di ná tá i nak fel -
tün te té sé vel;

c) a meg ter melt lágy szá rú ener gia nö vény értékesíté -
sére vo nat ko zó an a 4.  § (7) be kez dés sze rin ti elõ szer zõ -
dést, il let ve szer zõ dést, vagy sa ját fel hasz ná lás ra vonat -
kozó nyi lat ko za tot;

d) vé dett ter mé sze ti te rü le ten, il let ve Na tu ra 2000 te rü -
le te ken tör té nõ te le pí tés ese tén a te rü le ti leg ille té kes kör -
nye zet vé del mi ha tó ság hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát;

e) a 4.  § (6) be kez dés sze rin ti te le pí té si terv meg lé té re
vo nat ko zó nyi lat ko za tot, va la mint a te le pí té si terv ké szí tõ -
jé nek és a sza po rí tó anyag for gal ma zó já nak a ter mõ he lyi
meg fe le lés re vo nat ko zó nyi lat ko za tát és a te le pí té si terv
ké szí tõ jé nek vég zett sé gét iga zo ló ok irat má so la tát;

f) jog vé dett faj ta ese tén a jog tu laj do nos vagy a jog tu laj -
do nos meg bí zott já nak hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát, il let ve ha 
a faj ta nem áll jog vé de lem alatt az ügy fél erre vonat kozó
nyi lat ko za tát;

g) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott iga zo lá so kat, 
nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat.
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A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH a Tv. 32.  § (1) be kez dé -
sé nek c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el a
2. szá mú mel lék let sze rin ti pont rend szer ala pul vé te lé vel.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-tól kez dõ dõ en éven te
a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(2) Az elsõ ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a sza -
po rí tó anyag nak a 4.  § (8) be kez dés d) pont ja sze rin ti meg -
fe le lé sét iga zo ló do ku men tu mo kat.

(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  § 
(8) be kez dés h) pont ja sze rin ti kép zé sen való rész vé tel rõl
 szóló iga zo lást.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az ügy fél a te le pí té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele -
get, ak kor kö te les az érin tett par cel lák te rü le té vel ará nyo -
san a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vissza fi zet ni és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg -
szûnik.

(2) Ha az ügy fél a 4.  § (8) be kez dés a)–g) pont ja i ban
fog lalt kö te le zett sé gét meg sze gi, ak kor az érin tett par cel -
lák te rü le té vel ará nyo san kö te les a már fel vett tá mo ga tá si
össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és az ügy fél tá mo ga -
tás hoz való joga meg szû nik.

(3) Ha az ügy fél a 4.  § (8) be kez dés h) pont já ban fog lalt
kö te le zett sé gét meg sze gi, a tá mo ga tá si össze get 20%-kal
csök ken te ni kell, ki vé ve, ha az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ 2 hó nap ban nem volt kép -
zés.

(4) Ha az ille té kes ha tó ság az ül tet vény fel szá mo lá sát az 
ügy fél hi bá já ból el ren de li, ak kor az ügy fél kö te les a fel -
szá mo lást el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt ül tet vény fel -
szá mo lás sal érin tett te rü le té vel ará nyos össze get a jo go su -

lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben az ügy fél a sa ját fel hasz ná lást biz to sí tó
be ren de zést az ül tet vény elsõ le ter me lé sé nek idõ pont já ig
nem he lye zi üzem be, ak kor kö te les a már fel vett támoga -
tási összeg 50%-át a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és az ügy -
fél  támogatáshoz való joga meg szû nik.

(6) Ha az ügy fél – in du ló vál lal ko zás ként – a 4.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za ta el le né re a be ru há zás be fe -
je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes év ben nem fe lel meg a 4.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor kö te les a már fel -
vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett
 támogatásra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és
az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(7) Ha az ügy fél ál tal az 1 hek tár ra ve tí tett me zõ gaz da -
sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá mí tott me zõ gaz da sá gi ár be -
vé tel a be ru há zás be fe je zé sé nek évé ben 30%-ot meg ha la -
dó an ma rad el a be ru há zás be fe je zé sé nek évé re vál lalt
1 hek tár ra jutó me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá -
mí tott me zõ gaz da sá gi ár be vé tel tõl, ak kor az ügy fél kö te les 
a tá mo ga tá si összeg 30%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl
szá za lék pon ton ként a tá mo ga tá si összeg 5%-át a jogo -
sulatlanul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint kell a tá mo ga tá si összeg nek vissza fi zet ni.

Záró rendelkezés

10.  §

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

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 26. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Támogatható kultúrák, igényelhetõ maximális támogatás, vegetatív terjeszkedés

Sorszám

Kul tú ra meg ne ve zé se Igény be ve he tõ
ma xi má lis
tá mo ga tás

(Ft/ha)

Mi ni má lis
tõ szám
(tõ/ha)

Át la gos ho zam
(t/ha/év)

Ve ge ta tív
mó don

ter jesz ke désma gyar név la tin név

1. Ener gia fû Ag ro py ron és Elyt ri gia
nem zet ség, ki vé ve
a  védett, õs ho nos tí pus
és Elyt ri gia re pens

75 000 5 000 000 8 Nem

2. Kí nai nád, ele fánt fû,
ener gi a nád

Mis cant hus nem zet ség 250 000 9 000 25 Igen

2. számú melléklet a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Értékelés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Ter me lõi Cso port tag ság Az ügy fél Ter me lõi Cso port
tag ja

Nyi lat ko zat 10

Fel vá sár lói szer zõ dés
meg ala po zott sá ga1

El is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött 
fel vá sár lá si szer zõ dés, vagy
 saját fel hasz ná lás ese tén
meg lévõ be ren de zés1.b.

MVH nyil ván tar tás, sa ját
fel hasz ná lás ese tén nyi lat ko zat

10

Ener ge ti kai ön el lá tás, sa ját
fel dol go zás2

A vár ha tó pro duk tum leg alább
80%-ban tör té nõ sa ját
fel hasz ná lá sa, fel dol go zá sa

Nyi lat ko zat 15

Szál lí tá si tá vol ság
ener gia mér le ge a hely ben
tör té nõ fel hasz nál ha tó ság
alap ján3

30 km-en be lül tör té nõ szál lí tás
ese tén

Nyi lat ko zat 5

50 km-en be lül tör té nõ szál lí tás
ese tén

2

50 km-en túl tör té nõ szál lí tás
ese tén

0

Komp le xi tás4 5 MW alat ti be ren de zé sek ben
tör té nõ fel hasz ná lás

Ügy fél, fel vá sár ló nyi lat ko za ta 10

Össze sen 50 pont

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A te le pí tés he lye5 Hát rá nyos hely ze tû tér ség ben
van

KSH adat bá zis 5

Mun ka nél kü li sé gi ráta az
or szágos át la got 20%-kal
meg haladja6

5

Me zõ gaz da sá gi
fog lal koz tatot tak ará nya az
or szá gos át la got meg ha lad ja6

5
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Tér sé gi fenn tart ha tó ság3 A te le pí te ni ter ve zett te rü let
15 km-en be lül van az ügy fél
lak he lyé tõl/szék he lyé tõl,
te lep he lyé tõl

Nyi lat ko zat 3

A te le pí te ni ter ve zett te rü let
15–30 km tá vol ság ban van az
ügy fél lak he lyé tõl/szék he lyé tõl, 
te lep he lyé tõl

2

Az ügy fél lak he lye/szék he lye,
te lep he lye és a te le pí te ni
ter ve zett te rü let kö zöt ti tá vol ság 
a 30 km-t meg ha lad ja

0

Esély egyen lõ ség, nõk
fog lal koz ta tá sa

Ha az ügy fél ter mé sze tes
sze mély ként nõ

Nyi lat ko zat 3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
több mint 50%-a nõ

3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
20–50%-a nõ

2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
ke ve sebb mint 20%-a nõ

0

Esély egyen lõ ség, roma
fel zár kóz ta tás

Ha a ké rel me zõ ter mé sze tes
sze mély és roma szár ma zá sú

Nyi lat ko zat 4

Ha a ké rel me zõ nem
ter mé sze tes sze mély és a roma
fel zár kóz ta tás hoz hoz zá já rul

A he lyi, il let ve or szá gos ci gány
ön kor mány zat tá mo ga tá si
nyi lat ko za ta7

4

Esély egyen lõ ség, csök kent
mun ka ké pes sé gû ek
fog lal koz ta tá sa

Ha a ké rel me zõ csök kent
mun ka ké pes sé gû ter mé sze tes
sze mély

Nyi lat ko zat 5

Ha a ké rel me zõ nem
ter mé sze tes sze mély és
csök kent mun ka ké pes sé gût
fog lal koz tat

5

Össze sen 30 pont

PÉNZÜGYI TERV

A vál lal ko zás pénz ügyi
ter vé nek ko he ren ci á ja

Sa ját tõke vál to zá sa a be ru há zás idõ tar ta ma alatt 3

Sa ját tõke vál to zá sa a mû köd te té si idõ szak alatt 2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak
össze ve té se re fe ren cia ada tok kal:

Sa ját tõke jö ve del me zõ sé ge 2

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 2

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ
össze ve té se a mû köd te tés alatt:

Sa ját tõke jö ve del me zõ sé ge 2

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 2

Lik vi di tás 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Pénz ügyi terv üze mel te té si-
ha té kony sá gi vizs gá la ta

Az üzem ál tal az 1 hek tár ra jutó me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá mí tott
me zõ gaz da sá gi ár be vé tel a bá zisév hez ké pest az ak ti vá lást kö ve tõ elsõ gaz da sá gi
évre néz ve nõ, ak kor 5 szá za lék pon ton kén ti nö ve ke dés re 1 pont ad ha tó, de
ma xi mum 5 pont ad ha tó

Össze sen 20 pont

Mind össze sen: 100 pont

Ér tel me zé sek, ki egé szí té sek, meg jegy zé sek a 2. szá mú mel lék let hez

1. Ha az ügy fél több fel vá sár ló val köt elõ szer zõ dést/szer zõ dést, ak kor az ér té ke lé si szem pont ak kor ve he tõ figye -
lembe, ha az el is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött szer zõ dés ben rög zí tett, il let ve a sa ját fel hasz ná lás be csült mennyi sé ge
össze sen meg ha lad ja a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek vár ha tó át lag ter mé sé nek 80%-át. A szem pont ér té ke lé se so rán
a vár ha tó át lag ter mést az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell ki szá mí ta ni.

1.b. Sa ját fel hasz ná lás ese tén meg lé võ be ren de zés az olyan tü ze lõ-, pel le tá ló, bri ket tá ló, pi ro li zá ló, kom posz tá ló
 berendezés (amely/ame lyi ket):

– az ügy fél hasz ná la tá ban áll;
– az ügy fél a ké re lem be adá sá ig a vé tel ár leg alább 20%-ának ki egyen lí té sé vel meg ren delt;
– be szer zé sé re vo nat ko zó an az ÚMVP-ben jó vá ha gyott tá mo ga tá si dön tés sel ren del ke zik.

2. Az „Ener ge ti kai ön el lá tás, sa ját fel dol go zás” szem pont ér té ke lé se ese tén a pont szám meg íté lé sé hez az ügy fél nek
leg alább a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek nek az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott át la gos ho za ma 80%-ának fel dol -
go zá sá ra al kal mas éves ka pa ci tá sú, a fen ti ek nek meg fele lõen meg lé võ be ren de zés sel kell ren del kez nie. Az éves kapa -
citás ki szá mí tá sa so rán pel le tá ló, bri ket tá ló be ren de zés ese tén mi ni mum évi 6000 üze mó ra, tü ze lõ be ren de zés ese tén
 minimum 2000 üzem órát kell figye lembe ven ni. Tü ze lõ be ren de zés ese tén a bio massza pro duk tum fû tõ ér té két
12 GJ/t-val kell meg ha tá roz ni. Kom posz tá ló, pi ro li zá ló, il let ve egyéb nem tü ze lés tech ni kai be ren de zé sek ese té ben a fel -
hasz ná lás ará nyá nak ki szá mí tá sa az A) jelû kép let alap ján tör té nik.

Kép let sze rû en ki fe jez ve:

A) Pel le tá ló, bri ket tá ló ese té ben 
An Hn

Pn

´

´
>å

6000
0 8

1

,

ahol:
An – az adott kul tú rá val te le pí tett te rü let nagy sá ga (ha)
Hn – az 1. szá mú mel lék let alap ján az adott kul tú ra hek tá ron kén ti éves ho za ma (t/év/ha)
P – a be ren de zés tel je sít mé nye (t/h)

B) Tü ze lõ be ren de zés ese té ben 
An Hn

Pn

´ ´

´ ´

>å
12

0 0036 2000

0 8
1

h
,

,

ahol:
An – az adott kul tú rá val te le pí tett te rü let nagy sá ga (ha)
Hn – az 1. szá mú mel lék let alap ján az adott kul tú ra hek tá ron kén ti éves ho za ma (t/év/ha)
P – a be ren de zés tel je sít mé nye (kW)

h – a tü ze lõ be ren de zés ha tás fo ka

3. Ha az ügy fél több te rü let re nyújt be ké rel met, ak kor a „Szál lí tá si tá vol ság ener gia mér le ge a hely ben tör té nõ fel -
hasz nál ha tó ság alap ján” és a „Tér sé gi fenn tart ha tó ság” szem pont ese tén a te rü le tek kel sú lyo zott át lag ké pe zi a szá mí tás
alap ját. Kép let sze rû en ki fe jez ve:

An s

összes terület
n

n

´
å

1

 = át la gos tá vol ság (km)

ahol:
An – az adott te rü let hek tár ban ki fe je zett nagy sá ga
sn – az adott te rü let ér té ke lé si szem pont sze rin ti tá vol sá ga (km)
összes te rü let – a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek össze sí tett nagy sá ga
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Adott tá vol sá gon be lül tör té nõ fel hasz ná lás nak mi nõ sül a tá ro lá si, fel hasz ná lá si, to vább fel dol go zá si hely re tör té nõ
szál lí tás.

4. Az 5 MW alat ti be ren de zés ben tör té nõ fel hasz ná lás nak mi nõ sül a pel let, bri kett fel dol go zás ra tör té nõ sa ját
 továbbfeldolgozás, ér té ke sí tés is.

5. Ha az ügy fél több te rü let re nyújt be ké rel met, ak kor a „Te le pí té si he lye” meg ha tá ro zott szem pont ese tén ak kor
 vehetõ figye lembe a pont szám, ha a fel té te lek fenn áll nak a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek mi ni mum 80%-án.

Kép let sze rû en ki fe jez ve:
An

összes területn

>å 0 8
1

,

ahol:
An – az ér té ke lé si szem pont nak meg fe le lõ adott te rü let hek tár ban ki fe je zett nagy sá ga
összes te rü let – a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek össze sí tett nagy sá ga

6. A mun ka nél kü li sé gi ráta, il let ve a me zõ gaz da sá gi fog lal koz ta tot tak ará nyá nak meg ha tá ro zá sa a tá mo ga tá si idõ -
szak meg kez dé sé nek idõ pont ja elõtt a KSH ál tal hi va ta lo san köz zé tett sta tisz ti kai adat alap ján tör té nik.

7. Ha a te le pí tés sel érin tett te rü let sze rin ti te le pü lé sen, il let ve az ügy fél lak he lyén, szék he lyén nincs ci gány kisebb -
ségi ön kor mány zat, ak kor az or szá gos, vagy a te le pü lés hez leg kö ze leb bi ci gány ön kor mány zat nyi lat ko za ta alap ján ér té -
kel he tõ a szem pont.

2007/100. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7451

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

72/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének

részletes feltételeirõl

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

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja, hogy a me zõ gaz da sá gi te rü le te ken a
fás szá rú ener gia ül tet vé nyek rõl  szóló 71/2007. (IV. 14.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: en ge dé lye zé si R.) 2.  §
(2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott sar jaz ta tá sos fás
szá rú ener gia ül tet vé nyek te le pí té sé vel

a) hoz zá já rul jon az élel mi szer-ter mék pá lyák sta bi li zá -
lá sá hoz a nem élel mi szer ipa ri nö vé nyek ter mesz té sé re tör -
té nõ át té rés sel;

b) al ter na tív, a ter mõ he lyi adott sá gok hoz iga zo dó kul -
tú ra vá lasz tá si le he tõ sé get biz to sít son;

c) mér sé kel je a szél- és víz eró zió, il let ve bel vi zek okoz -
ta ká ro kat;

d) az ener ge ti kai célú fa anyag biz to sí tá sá val hoz zá já -
rul jon a meg úju ló ener gia for rá sok mi nél szé le sebb kör ben
való hasz ná la tá nak el ter jesz té sé hez;

e) mér sé kel je az er dé sze ti po ten ci ál túl zott ener ge ti kai
célú hasz ná la tá ra irá nyu ló nyo mást;

f) a be ta ka rí tá si, te le pí té si mû ve le tek kel fog lal koz ta tá si
le he tõ sé get biz to sít son a vi dé ken élõ, ala csony kép zett sé gû 
mun ka erõ ré szé re;

g) hoz zá já rul jon a vi dé ki la kos ság élet szín vo na lá nak
ja ví tá sá hoz.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ener gia ül tet vény: az en ge dé lye zé si R. 2.  § (2) be kez -

dés a) pont ja sze rin ti sar jaz ta tá sos fás szá rú energia -
ültetvény;

b) me zõ gaz da sá gi te rü let: a Me zõ gaz da sá gi Par cel la
Azo no sí tó Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  § g) pont já ban
meg ha tá ro zott tá mo gat ha tó te rü let;



c) meg kez dett be ru há zás: a sza po rí tó anyag (cse me te,
il let ve dug vány) ta laj ba tör té nõ el te le pí té sé nek megkez -
dése;

d) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ben meg ha -
tá ro zott ter me lõ;

e) be fe je zett be ru há zás: az ül tet vény ter mõ re for du lá -
sá nak (elsõ le ter me lé sé nek) idõ pont ja;

f) el is mert pi a ci sze rep lõ: az 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let IV. és IVa. cí mé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
rend sze re ket, to váb bá a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter -
me lés re való hasz ná la tát il le tõ en ugyan ezen ren de let
 alkalmazásának rész le tes sza bá lyo zá sá ról  szóló
1973/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2007. már -
cius 13-i 270/2007/EK bi zott sá gi ren de let 37. cik ke alap -
ján el is me ré si nyil ván tar tás ba vett pi a ci sze rep lõ;

g) ked ve zõt len adott sá gú te rü let: az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok ról, va la mint egyes ren de le tek mó -
do sí tá sá ról, il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
1257/1999/EK ta ná csi ren de let 19. cik ke, va la mint
20. cik ke alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok
ese té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz
kap cso ló dó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007.
(IV. 17.) FVM ren de let alap ján meg ha tá ro zott ked ve zõt -
len adott sá gú te rü let.

(2) Az e ren de let ben nem meg ha tá ro zott fo gal mak ra az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap társ -
finanszírozásában meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) 3. §-a az irány adó, va la -
mint az en ge dé lye zé si R.-ben fog lal ta kat meg fe le lõ en kell
al kal maz ni.

A támogatás jellege

3.  §

E ren de let alap ján me zõ gaz da sá gi te rü le te ken a 2.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ener gia ül tet vény te le pí té sé -
hez, ter mõ re for du lá sá ig tör té nõ ápo lá sá hoz vissza nem té -
rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ (a továb biak ban: ügy fél), ha a be ru há zás sal
érin tett me zõ gaz da sá gi üze mé nek mé re te meg ha lad ja a
4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel nem vo -
nat ko zik az in du ló vál lal ko zás ra. Ha az ügy fél in du ló vál -
lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy leg ké sõbb a be ru há -
zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ le zárt tel jes nap tá ri év ben meg -
fe lel az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel nek.

(3) Az ügy fél kö te les a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je -
lölt összes ül tet vény vo nat ko zá sá ban:

a) a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
12 hó na pon be lül az ül tet vény te le pí tést be fe jez ni;

b) az ül tet vényt kul túr ál la pot ban tar ta ni, an nak ter mõ -
ké pes sé gét meg õriz ni;

c) az ül tet vény ho za mát a te le pí tés tõl, il let ve az elõ zõ
le ter me lés tõl szá mí tott öt nap tá ri éven be lül ma ra dék ta la -
nul be ta ka rí ta ni;

d) a fa ap rí ték ér té ke sí té sé re vo nat ko zó, a be ru há zás be -
fe je zé sé tõl szá mí tott leg alább öt évre  szóló elõ szer zõ dés -
sel, szer zõ dés sel ren del kez ni, sa ját célú fel hasz ná lás ese -
tén a fel hasz ná lás ról nyi lat koz ni;

e) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
té ben, e jog cím tár gyá ban szer ve zett kö te le zõ kép zé sen
részt ven ni az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt.

(4) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy az ügy fél ren del kez zen az en ge dé lye zé si R. alap ján
sa ját ne vé re ki ál lí tott, a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt
te rü le tek re vo nat ko zó, jog erõs te le pí té si en ge dé lyek kel.

(5) E ren de let alap ján a leg ki sebb tá mo gat ha tó par cel la
nagy sá ga mi ni mum 1 hek tár.

(6) Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás a tá mo ga tá si ké re -
lem be fo ga dá sa kor már meg kez dett be ru há zás hoz.

A támogatás mértéke

5.  §

(1) A tá mo ga tás össze ge éven te és ügy fe len ként leg fel -
jebb 200 mil lió fo rint le het.

(2) A tá mo ga tás mér té ke:
a) a be ru há zás összes el szá mol ha tó ki adá sá nak 40%-a,
b) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben vagy ked ve -

zõt len adott sá gú te rü le ten tör té nõ te le pí tés kor a be ru há zás
összes el szá mol ha tó ki adá sá nak 50%-a,

c) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ked ve zõt len adott -
sá gú te rü le ten tör té nõ te le pí tés kor a be ru há zás összes el -
szá mol ha tó ki adá sá nak 60%-a,
de az a)–c) pon tok vo nat ko zá sá ban hek tá ron ként ma xi -
mum 250 000 fo rint.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban az ül tet vénnyel kap cso -
lat ban fel me rült el szá mol ha tó ki adás nak mi nõ sül:

a) te rü let-elõ ké szí tés,
b) táp anyag-után pót lás,
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c) sza po rí tó anyag-be szer zés és -tá ro lás,
d) te le pí tés,
e) ter mõ re for du lá sig a te le pí té si terv sze rin ti éves ápo -

lás,
f) te le pí tés hez kap cso ló dó an a Vhr. 31.  §-ában meg ha -

tá ro zott szol gál ta tá sok, az ott meg ha tá ro zott mér té kig,
g) ke rí tés, tér bur ko lat-ki ala kí tás.

(4) A (3) be kez dés f)–g) pont jai sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

Támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te ok tó ber 1-jé tõl no -
vem ber 2-ig a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal -
hoz (a továb biak ban: MVH) le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) amennyi ben az ügy fél õs ter me lõ vagy egyé ni vál lal -

ko zó, ak kor az ügy fél nyi lat ko za tát a me zõ gaz da sá gi õs -
ter me lõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga zol -
vány meg lé té rõl, ér vé nyes sé gé rõl és szá má ról;

b) az ener gia ül tet vé nyek ha tár vo na la it áb rá zo ló
 MePAR ren de let sze rin ti egye di blokk tér ké pe ket;

c) az ül tet vé nyek ter ve zett ha tár vo na la i nak váz raj zát,
kül sõ tö rés pont ja i nak Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti Rend -
szer ben leg alább 0,5 m pon tos ság gal meg adott koordiná -
táinak fel tün te té sé vel;

d) a fa ap rí ték fel vá sár lá sá ra vo nat ko zó, a te le pí tést kö -
ve tõ leg alább 5 év idõ tar tam ra  szóló elõ szer zõ dés, szer zõ -
dés má so la tát, vagy a sa ját fel hasz ná lás ra vo nat ko zó nyi -
lat ko za tot;

e) a mel lék let ben meg ha tá ro zott iga zo lá so kat, nyi lat -
ko za to kat, do ku men tu mo kat.

(3) Egy ügy fél egy tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ -
szak ban csak egy tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH a Tv. 32.  § (1) be kez dé -
sé nek c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el a
 melléklet sze rin ti pont rend szer ala pul vé te lé vel.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) Tá mo ga tás a ki fi ze té si ké re lem alap ján ak kor fi zet -
he tõ ki, ha az en ge dé lye zé si R. 6.  § (4) be kez dé se alap ján

az en ge dé lye zõ ha tó ság a te le pí tés el vég zé sé re vo nat ko zó
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ki ál lí tot ta.

(2) A ki fi ze té si ké rel met 2008-tól kez dõ dõ en éven te:
a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  § 
(3) be kez dés e) pont ja sze rin ti kép zé sen való rész vé tel rõl
 szóló iga zo lást.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az ügy fél a te le pí té si kö te le zett sé gé nek nem, vagy
nem a te le pí té si en ge dély sze rint tett ele get, ak kor kö te les
az érin tett par cel lák te rü le té vel ará nyo san a már fel vett tá -
mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és az ügy -
fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(2) Ha az ügy fél a 4.  § (3) be kez dés a)–c) pont ja i ban
fog lalt kö te le zett sé gét meg sze gi, ak kor az érin tett par cel -
lák te rü le té vel ará nyo san kö te les a már fel vett tá mo ga tá si
össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és az ügy fél tá mo ga -
tás hoz való joga meg szû nik.

(3) Ha az ügy fél a 4.  § (3) be kez dés e) pont já ban fog lalt
kö te le zett sé gét meg sze gi, a tá mo ga tá si össze get 20%-kal
csök ken te ni kell, ki vé ve, ha az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ 2 hó nap ban nem volt
 képzés.

(4) Ha az en ge dé lye zé si R. alap ján az en ge dé lye zõ ha tó -
ság az ül tet vény fel szá mo lá sát az ügy fél hi bá já ból el ren de -
li, ak kor az ügy fél kö te les a már fel vett tá mo ga tás nak a fel -
szá mo lást el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt ül tet vény fel -
szá mo lás sal érin tett te rü le té vel ará nyos össze gét a jo go su -
lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben az ügy fél a sa ját fel hasz ná lást biz to sí tó
be ren de zést az ül tet vény elsõ le ter me lé sé nek idõ pont já ig
nem he lye zi üzem be, ak kor kö te les a már fel vett tá mo ga tá -
si összeg 50%-át a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra 
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és az ügy fél
 támogatáshoz való joga meg szû nik.

(6) Ha az ügy fél – in du ló vál lal ko zás ként – a 4.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za ta el le né re a be ru há zás be fe -
je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes év ben nem fe lel meg a 4.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor kö te les a már fel -
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vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és az 
ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(7) Ha az ügy fél ál tal az 1 hek tár ra ve tí tett me zõ gaz da -
sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá mí tott me zõ gaz da sá gi ár be -
vé tel a be ru há zás be fe je zé sé nek évé ben 30%-ot meg ha la -
dó an ma rad el a be ru há zás be fe je zé sé nek évé re vál lalt
1 hek tár ra jutó me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá -
mí tott me zõ gaz da sá gi ár be vé tel tõl, ak kor az ügy fél kö te les 
a tá mo ga tá si összeg 30%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl
szá za lék pon ton ként a tá mo ga tá si összeg 5%-át a jo go su -
lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint vissza fi zet ni.

Záró rendelkezések

10.  §

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

11.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vhr. 1. szá -
mú mel lék le te az aláb bi sor ral egé szül ki:

[Kód Meg ne ve zés
Mér ték-
egy ség

SFH]

,,G06A Sarjaz ta tá sos fás szá rú
ener gia ül tet vény Ft/ha 80 000”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 26. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

Melléklet a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

ÉRTÉKELÉS

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/ellen õr zés mód ja Pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Kom plex víz ke ze lés,
rekulti váció1

Ár- és bel víz el le ni vé de ke zés hez 
tör té nõ hoz zá já ru lás, szenny víz,
híg trá gya szik kasz tá sa, bi o ló gi ai
ke ze lé se ener gia ül tet vé nyek kel,
ta laj ne héz fém tar tal má nak
csök ken té se

Te rü let sze rint ille té kes 
Kö Te Vi Fe iga zo lá sa alap ján

10

Ter me lõi Cso port tag ság Az ügy fél ter me lõi cso port tag ja Nyi lat ko zat  5

Fel vá sár lói szer zõ dés
meg ala po zott sá ga2

El is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött
fel vá sár lá si
szer zõ dés/elõ szer zõ dés, vagy
sa ját fel hasz ná lás ese tén meg lé võ 
be ren de zés2.b.

MVH nyil ván tar tás, sa ját
fel hasz ná lás ese tén nyi lat ko zat

10

Ag rár-ener ge ti kai po ten ci ál,
ener gia mér leg1

Fûz és nyár fa fé lék te le pí té se1, 1.b. Te le pí té si en ge dély ben meg je lölt 
fa faj ta

10

Szál lí tá si tá vol ság
ener gia mér le ge a hely ben tör té nõ 
fel hasz nál ha tó ság alap ján3

30 km-en be lül tör té nõ szál lí tás
ese tén

Nyi lat ko zat 10

50 km-en be lül tör té nõ szál lí tás
ese tén

7

50 km-en túl tör té nõ szál lí tás
ese tén

 0

Komp le xi tás4 5 MW alat ti be ren de zé sek ben
tör té nõ fel hasz ná lás

Ügy fél, illetve fel vá sár ló
nyi lat ko za ta

 5

Össze sen 50 pont



Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/ellen õr zés mód ja Pont szám

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A te le pí tés he lye1
Hát rá nyos hely ze tû tér ség ben
van

KSH adat bá zis  5

Mun ka nél kü li sé gi ráta az
or szá gos át la got 20%-kal
meg ha lad ja5

5

Mezõ gaz da sá gi fog lal koz tatot tak 
ará nya az or szá gos át la got
meg ha lad ja5

5

Tér sé gi fenn tart ha tó ság4
A te le pí te ni ter ve zett te rü let
15 km-en be lül van az ügy fél
lak he lyé tõl/szék he lyé tõl,
telep helyétõl

Nyi lat ko zat  3

A te le pí te ni ter ve zett te rü let
15–30 km tá vol ság ban van az
ügy fél lak he lyé tõl/szék he lyé tõl,
te lep he lyé tõl

 2

Az ügy fél lak he lye/szék he lye,
te lep he lye és a te le pí te ni
ter ve zett te rü let kö zöt ti tá vol ság
a 30 km-t meg ha lad ja

 0

Esély egyen lõ ség, nõk
fog lal koz ta tá sa

Ha az ügy fél ter mé sze tes
sze mély ként nõ

Nyi lat ko zat  3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
több mint 50%-a nõ

 3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
20–50%-a nõ

2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
ke ve sebb mint 20%-a nõ

0

Esély egyen lõ ség, roma
fel zár kóz ta tás

Ha a ké rel me zõ ter mé sze tes
sze mély és roma szár ma zá sú

Nyi lat ko zat 4

Ha a ké rel me zõ nem ter mé sze tes
sze mély és a roma
fel zár kóz ta tás hoz hoz zá já rul

A he lyi Ci gány Ki sebb sé gi
 Önkormányzat vagy Or szá gos
Ci gány Ön kor mány zat
támoga tási nyi lat ko za ta6

4

Esély egyen lõ ség, csök kent
mun ka ké pes sé gû ek
fog lal koz ta tá sa

Ha a ké rel me zõ csök kent
mun ka ké pes sé gû ter mé sze tes
sze mély

Nyi lat ko zat 5

Ha ké rel me zõ nem ter mé sze tes
sze mély és csök kent
munka képességût fog lal koz tat

5

Össze sen 30 pont
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/ellen õr zés mód ja Pont szám

PÉNZ ÜGYI TERV

A vál lal ko zás pénz ügyi ter vé nek
ko he ren ci á ja

Sa ját tõke vál to zá sa a be ru há zás idõ tar ta ma alatt 3

Sa ját tõke vál to zá sa a mû köd te té si idõ szak alatt 2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak össze ve té se
re fe ren cia ada tok kal:

Sa ját tõke jö ve del me zõ sé ge 2

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 2

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ össze ve té se 
a mû köd te tés alatt:

Sa ját tõke jö ve del me zõ sé ge 2

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 2

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv
üze mel te té si-ha té kony sá gi
vizs gá la ta

Az üzem ál tal az 1 hek tár ra jutó me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá mí tott
me zõ gaz da sá gi ár be vé tel a bá zis év hez ké pest az ak ti vá lást kö ve tõ elsõ gaz da sá gi 
évre néz ve nõ, ak kor 5 szá za lék pon ton kén ti nö ve ke dés re 1 pont ad ha tó, de
ma xi mum 5 pont ad ha tó

Össze sen  20 pont

Mind össze sen 100 pont

Ér tel me zé sek, ki egé szí té sek, meg jegy zé sek a mel lék let hez

1. Ha az ügy fél több te rü let re nyújt be ké rel met, ak kor a „Kom plex víz ke ze lés, re kul ti vá ció”, „Te le pí té si he lye”,
illetve az „Ag rár ener ge ti kai po ten ci ál, ener gia mér leg” meg ha tá ro zott szem pon tok ese tén ak kor ve he tõ figye lembe a
pont szám, ha a fel té te lek fenn áll nak a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek mi ni mum 80%-án.

Kép let sze rû en ki fe jez ve
An

összes területn

>å
1

 0,8

ahol:
An – az ér té ke lé si szem pont nak meg fe le lõ adott te rü let hek tár ban ki fe je zett nagy sá ga
összes te rü let – a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek össze sí tett nagy sá ga

1.b. Ag rár-ener ge ti kai po ten ci ál, ener gia mér leg: a cél irá nyo san sar jaz ta tá sos hasz no sí tá si cél ra ki ne me sí tett, sze lek -
tált kul tú rák ener ge ti kai po ten ci ál ja ma ga sabb az egyéb köz ter mesz tés ben lévõ fa faj ták nál, egy ség nyi ener gia fel hasz ná -
lás sal több meg úju ló ener gia for rás alap anyag ál lít ha tó elõ, így ener gia mér le gük ked ve zõbb.

2. Ha az ügy fél több fel vá sár ló val köt elõ szer zõ dést/szer zõ dést, ak kor az ér té ke lé si szem pont ak kor ve he tõ figye -
lembe, ha az el is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött szer zõ dés ben rög zí tett, illetve a sa ját fel hasz ná lás be csült mennyi sé ge
össze sen meg ha lad ja a ké re lem ben meg je lölt te rü le tek vár ha tó át lag ter mé se 80%-át. A szem pont ér té ke lé se so rán a vár -
ha tó át lag ter mést az aláb bi táb lá zat sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra:

me.: t/ha/év

Te rü let/kul túr a Akác Fûz és nyár

Ked ve zõt len adott sá gú te rü let 6  8

Nem ked ve zõt len adott sá gú te rü let 8 12

2.b. Sa ját fel hasz ná lás ese tén meg lé võ be ren de zés az olyan tü ze lõ, pel le tá ló, bri ket tá ló, pi ro li zá ló, kom posz tá ló,
 fafeldolgozó ter mé ket elõ ál lí tó be ren de zés (amely/ame lyi ket):

– az ügy fél hasz ná la tá ban áll;
– az ügy fél a ké re lem be adá sá ig a vé tel ár leg alább 20%-ának ki egyen lí té sé vel meg ren delt;
– be szer zé sé re vo nat ko zó an az ÚMVP-ben jó vá ha gyott tá mo ga tá si dön tés sel ren del ke zik.
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3. Ha az ügy fél több te rü let re nyújt be ké rel met, ak kor a „Szál lí tá si tá vol ság ener gia mér le ge a hely ben tör té nõ fel -
hasz nál ha tó ság alap ján” és a „Tér sé gi fenn tart ha tó ság” szem pont ese tén a te rü le tek kel sú lyo zott át lag ké pe zi a szá mí tás
alap ját. Kép let sze rû en ki fe jez ve:

An s

összes terület

n

n

´
=å

1

 átlagos távolság (km)

ahol:
An – az adott te rü let hek tár ban ki fe je zett nagy sá ga
sn – az adott te rü let ér té ke lé si szem pont sze rin ti tá vol sá ga
összes te rü let – a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt te rü le tek össze sí tett nagy sá ga

Adott tá vol sá gon be lül tör té nõ fel hasz ná lás nak mi nõ sül a szer zõ dés, elõ szer zõ dés alap ján a fa ap rí ték tá ro lá si, fel hasz -
ná lá si, to vább fel dol go zá si hely re tör té nõ szál lí tás.

4. Az 5 MW alat ti be ren de zés ben tör té nõ fel hasz ná lás nak mi nõ sül a pel let, bri kett fel dol go zás ra tör té nõ sa ját to vább -
fel dol go zás, ér té ke sí tés is.

5. A mun ka nél kü li sé gi ráta, il let ve a me zõ gaz da sá gi fog lal koz ta tot tak ará nyá nak meg ha tá ro zá sa a tá mo ga tá si idõ -
szak meg kez dé sé nek idõ pont ja elõtt a KSH ál tal hi va ta lo san köz zé tett sta tisz ti kai adat alap ján tör té nik.

6. Ha a te le pí tés sel érin tett te rü let sze rin ti te le pü lé sen, il let ve az ügy fél lak he lyén, szék he lyén nincs ci gány ki sebb sé -
gi ön kor mány zat, ak kor az or szá gos vagy a te le pü lés hez leg kö ze leb bi ci gány ön kor mány zat nyi lat ko za ta alap ján ér té kel -
he tõ a szem pont.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

73/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

a közös agrárpolitika keretébe tartozó
egyes támogatási rendszerek mûködését segítõ

mezõgazdasági szaktanácsadási rendszerrõl

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

A rendelet célja és hatálya

1.  §

(1) A ren de let cél ja a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to -
zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak

meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról,
 továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2003. szep -
tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro -
zott me zõ gaz da sá gi ta nács adó rend szer in téz mé nyi rend -
sze ré nek ki ala kí tá sa.

(2) A me zõ gaz da sá gi szak ta nács adás fel ada ta, hogy a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er dõ gaz dál ko dók ré szé re – a
ve lük meg kö tött pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján – nyúj tott
szol gál ta tás ke re té ben pó tol ja, ki egé szít se azo kat az is me -
re te ket, il let ve szel le mi ka pa ci tá so kat, ame lyek szüksé -
gesek

a) a ter me lés mi nõ sé gi ja ví tá sá hoz,
b) olyan ter me lé si mód sze rek al kal ma zá sá hoz, ame lyek 

össze egyez tet he tõk a táj kép meg õr zé sé vel és gaz da gí tá sá -
val, a kör nye zet és ter mé szet vé del mé vel, a hi gi é ni ai és az
ál la tok kí mé le té re vo nat ko zó elõ írásokkal,

c) egy gaz da sá gi lag élet ké pes me zõ gaz da sá gi üzem
mû köd te té sé hez.

(3) A ren de let meg ha tá roz za a me zõ gaz da sá gi szak -
tanácsadási rend szer sze rep lõ i nek fel ada ta it, a szak ta nács -
adá si köz pon tok mû kö dé sé nek fel té te le it.



(4) A me zõ gaz da sá gi szak ta nács adá si rend szer mû köd -
te té sé hez kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint tá mo ga tás
ve he tõ igény be.

Fogalommeghatározás

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) me zõ gaz da sá gi szak ta nács adás: a me zõ gaz da sá gi

ter me lõ vagy er dõ gaz dál ko dó meg ren de lé se alap ján és
erre vo nat ko zó meg ál la po dás sze rint vég zett, a kö zös
 agrárpolitika ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend -
sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz -
da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend -
sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK,
1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK,
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber 29-i
1782/2003/EK ta ná csi ren de let sze rin ti ta nács adá si szol -
gál ta tás;

b) me zõ gaz da sá gi szak ta nács adó: a Szak ta nács adói
Név jegy zék rõl  szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM ren de let sze -
rin ti szak ta nács adói név jegy zék ben, vagy a Nem ze ti
 Vidékfejlesztési Terv hez kap cso ló dó Ta nács adói Név -
jegy zék rõl  szóló 65/2005. (VII. 4.) FVM ren de let sze rin ti
NVT ta nács adói név jegy zék ben re giszt rált szak em ber;

c) szol gál ta tá si vég pont: a te rü le ti szak ta nács adá si
köz pont szak ta nács adá si szol gál ta tó iro dá ja, amely ren del -
ke zik a szak ta nács adás hoz szük sé ges tár gyi és sze mé lyi
fel té te lek kel, de szer zõ dés kö tés re és szám la ki bo csá tás ra
nem jo go sult.

A mezõgazdasági szaktanácsadási rendszer
elemei

3.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi szak ta nács adá si rend szer egyes
fel ada ta it:

a) az Or szá gos Szak ta nács adá si Köz pont,
b) a re gi o ná lis szak ta nács adá si köz pon tok,
c) a te rü le ti szak ta nács adá si köz pon tok,
d) a szak mai szak ta nács adá si köz pon tok, va la mint
e) az Or szá gos Szak ta nács adá si Bi zott ság

lát ják el.

(2) A me zõ gaz da sá gi szak ta nács adá si rend szer irá nyí tá -
sá val kap cso la tos fel ada to kat a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter mint irá nyí tó ha tó ság lát ja el.

Országos Szaktanácsadási Központ

4.  §

(1) Az Or szá gos Szak ta nács adá si Köz pont fel ada ta it az
FVM Vi dék fej lesz té si Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet
(a továb biak ban: FVM VKSZI) lát ja el.

(2) Az Or szá gos Szak ta nács adá si Köz pont a me zõ gaz -
da sá gi szak ta nács adá si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek
elõ se gí té se ér de ké ben el lát ja:

a) a me zõ gaz da sá gi szak ta nács adók kép zé sé nek,
 továbbképzésének és vizs gáz ta tá sá nak szer ve zé sét,

b) a me zõ gaz da sá gi szak ta nács adók mun ká já nak ér té -
ke lé sé vel össze füg gõ fel ada to kat,

c) az irá nyí tó ha tó ság ne vé ben és meg bí zá sa sze rint el -
lát ja a te rü le ti szak ta nács adá si köz pon tok szak ta nács adá si
te vé keny sé gé nek el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

d) az Or szá gos Szak ta nács adá si Bi zott ság tit kár sá gi
fel ada ta it,

e) a me zõ gaz da sá gi szak ta nács adók mun ká ját se gí tõ
in for ma ti kai rend szer mû köd te té sét, va la mint

f) az Eu ró pai Unió tag or szá ga i nak me zõ gaz da sá gi
szak ta nács adó szer ve ze te i vel kap cso la tot lé te sít és tart
fenn, a nem zet kö zi kap cso la tok ke re té ben kép vi se li a
 magyar me zõ gaz da sá gi szak ta nács adást.

Regionális szaktanácsadási központok

5.  §

(1) A re gi o ná lis szak ta nács adá si köz pon tok (a továb -
biak ban: RSzK) lis tá ját a ren de let 1. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za.

(2) Az irá nyí tó ha tó ság az RSzK-k irá nyí tá sá val össze -
füg gõ egyes fel ada ta it az FVM VKSZI köz re mû kö dé sé vel
lát ja el.

6.  §

Az RSzK-k fel ada tai:
a) a ré gió ha tá ra in be lül szol gál ta tá sa i val elõ se gí ti a

 területi szak ta nács adá si köz pon tok szak ta nács adá si mun -
ká ját, te vé keny sé gét,

b) a ré gi ó ban nap ra kész, ré gió-spe ci fi kus in for má ci ók -
kal lát ja el a te rü le ti szak ta nács adá si köz pon to kat és elõ se -
gí ti a szak ta nács adók és az ügy fe lek kap cso lat te rem té sét,

c) az Or szá gos Szak ta nács adá si Köz pont tal együtt mû -
köd ve vég zi a szak ta nács adók rend sze res kép zé sét és
 továbbképzését a ré gi ó ban,

d) köz re mû kö dik a te rü le ti szak ta nács adá si köz pon tok
ki je lö lé sé vel kap cso la tos el já rá sá ban,
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e) részt vesz a szak ta nács adók és te rü le ti szak ta nács -
adá si köz pon tok te vé keny sé gé nek fo lya ma tos ér té ke lé -
sé ben,

f) együtt mû kö dik az adott ré gió köz tes tü le ti és szak mai
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te i vel és más ci vil szer ve ze tek -
kel,

g) kap cso la tot tart a szak mai szak ta nács adá si köz pon -
tok kal, va la mint a me zõ gaz da sá gi is me ret át adá si és in for -
má ci ós rend szer töb bi tag já val.

Területi szaktanácsadási központok

7.  §

(1) A te rü le ti szak ta nács adá si köz pon to kat (a továb -
biak ban: TSzK) pá lyá zat alap ján az irá nyí tó ha tó ság  jelöli
ki. A te rü le ti szak ta nács adá si köz pon tok lis tá ját az irá nyí tó 
ha tó ság köz le mény ben te szi köz zé.

(2) TSzK-ként való el is me rést az irá nyí tó ha tó ság ál tal
ki írt pá lyá za ti fel hí vás sze rint le het ké rel mez ni. A pá lyá za -
tot az irá nyí tó ha tó ság hoz cí mez ve, a pá lyá zó szék he lye
– kül föl di szék hellyel ren del ke zõ pá lyá zó ese tén bár mely
 magyarországi te lep he lye – sze rint ille té kes, 1. szá mú mel -
lék let sze rin ti RSzK-hoz kell be nyúj ta ni.

(3) Az irá nyí tó ha tó ság vissza von ja an nak a TSzK-nak
az el is me ré sét, amely nek el len õr zé se so rán be bi zo nyo so -
dik, hogy nem fe lel meg az e ren de let ben elõ írt fel té te lek -
nek, vagy meg ál la pít ha tó, hogy az adat szol gál ta tá sa so rán
va lót lan ada to kat kö zölt.

8.  §

TSzK-ként való el is me ré se iránt az a szer ve zet nyújt hat
be pá lyá za tot, amely:

a) meg fe lel a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak nak,
b) az adott szak te rü le ten szer zett szak mai ta pasz ta lat tal 

ren del ke zik,
c) Ma gyar or szá gon vagy az Eu ró pai Unió más tag ál la -

má ban szék hellyel ren del ke zik (kül föl di szék he lyû pá lyá -
zó leg alább egy ma gyar or szá gi te lep hellyel ren del ke zik),

d) biz to sít ja az e ren de let ben elõ ír tak nak meg fe le lõ kö -
ve tel mény rend szert, mi nõ ség biz to sí tá si prog ram ja tar tal -
maz za az el len õr zé sek és in téz ke dé sek le írá sát,

e) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség hez hasz ná la tos anya -
go kat, esz kö zö ket nem for gal maz, és ezek kel össze füg gõ
ügy nö ki te vé keny sé get nem foly tat,

f) vál lal ja, hogy azon vál lal ko zá si te vé keny sé ge i hez,
ame lye ket egyéb jog sza bály sze rint szak ta nács adó vé gez -
het, me zõ gaz da sá gi szak ta nács adók kal mun ka vég zés re
vo nat ko zó jog vi szonyt lé te sít,

g) vál lal ja, hogy az Eu ró pai Unió köl csö nös meg fe lel -
te tés re, he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot ra vo -
nat ko zó elõ írásainak 2. szá mú mel lék let sze rin ti szak te rü -

le te it, va la mint a me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti mun ka biz -
ton ság szak te rü le te it le fe dõ en – az FVM VKSZI ál tal iga -
zol tan – vizs gá val ren del ke zõ szak ta nács adók kal mun ka -
vég zés re vo nat ko zó jog vi szonyt lé te sít,

h) inf ra struk tu rá lis és hu mán erõ for rá sa al kal mas a ma -
gas szín vo na lú szak ta nács adói mun ka el lá tá sá ra,

i) vál lal ja, hogy egy vagy több szol gál ta tá si vég pon tot
mû köd tet,

j) nem ze ti költ ség ve tés bõl nyúj tott, vagy az Eu ró pai
Uni ó val társ fi nan szí ro zás ban meg va ló su ló ag rár tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó ad mi niszt ra tív vagy fi zi kai el len õr zõ
te vé keny sé get nem vé gez.

9.  §

(1) A TSzK a me zõ gaz da sá gi ter me lõk vagy er dõ gaz -
dál ko dók meg ren de lé sé re, a ve lük kö tött meg ál la po dás
alap ján, a ha zai és kö zös sé gi jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott – és a kö zös sé gi, il let ve a nem ze ti tá mo ga tá sok ra
 vonatkozó jog sza bá lyok alap ján tá mo ga tás ban részesít -
hetõ – szak ta nács adói szol gál ta tást vé gez köz vet le nül a
TSzK szék he lyén, az ál ta la te rü le ti kor lá to zá sok nél kül
mû köd te tett szol gál ta tá si vég pon to kon, vagy a megren -
delõ szék he lyén, te lep he lyén.

(2) A TSzK a szak ta nács adá si te vé keny sé ge so rán meg -
szer zett sze mé lyes vagy egye di in for má ci ó kat és ada to kat
nem hoz hat az érin tett me zõ gaz da sá gi üze met ve ze tõ me -
zõ gaz da sá gi ter me lõn vagy er dõ gaz dál ko dón kí vü li sze -
mély tu do má sá ra, a te vé keny sé ge so rán fel tárt olyan sza -
bály ta lan sá gok vagy jog sér té sek ki vé te lé vel, ame lye ket
kö zös sé gi vagy nem ze ti jog sza bály ban fog lal tak alap ján
kö te le zett sé ge je len te ni a meg fe le lõ ha tó ság nak, kü lö nö -
sen bûn cse lek mény ese tén.

10.  §

(1) A TSzK fel ada tai:
a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er dõ gaz dál ko dók igé -

nyei alap ján szak ta nács adá si szol gál ta tást nyújt, pol gá ri
jogi szer zõ dés ke re té ben,

b) meg ren de lé se tel je sí té sé hez szer ve zi és irá nyít ja a
szak ta nács adó i nak a mun ká ját, kap cso la tot tart a téma -
specialistákkal, a szak mai szak ta nács adá si köz pon tok kal,
 támogatja azok mun ká ját,

c) az RSzK-ból ér ke zõ in for má ci ót szük ség sze rint to -
váb bít ja a szak ta nács adók felé,

d) össze gyûj ti, ér té ke li és to váb bít ja a szak ta nács adói
te vé keny ség so rán ke let ke zett, e ren de let ben, va la mint az
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let ál tal elõ írt ada to kat,

e) együtt mû kö dik a he lyi-, kis tér sé gi-, köz tes tü le ti- és
szak mai ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel,

f) me zõ gaz da sá gi szak ta nács adá si te vé keny sé ge mi nõ -
sé gé nek biz to sí tá sá ra meg fe le lõ sza bá lyo zást ala kít ki,
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g) mun ká ja so rán gon dos ko dik az eti kai nor mák be tar -
tá sá ról,

h) tel je sí ti az 1782/2003/EK, va la mint az
1974/2006/EK ren de let ben a szak ta nács adást szol gál ta tó
szer ve zet re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket,

i) az Or szá gos Szak ta nács adá si Köz pont ál tal meg ha tá -
ro zot tak sze rint éven ként írá sos be szá mo lót ké szít az elõ zõ 
évi szak ta nács adá si te vé keny sé gé rõl, és azt elekt ro ni kus
úton vagy gépi adat hor do zón min den év feb ru ár 28-ig be
kell nyúj ta nia a szék he lye sze rint ille té kes RSzK-hoz
[a bel föl dön csak te lep hellyel ren del ke zõ TSzK-nak ah hoz 
az RSzK-hoz kell a be szá mo lót be nyúj ta nia, amely hez a
7.  § (2) be kez dé se sze rint a TSzK-ként való el is me rés irán -
ti ké rel met be nyúj tot ta],

j) a tel je sí tett szak ta nács adá si szol gál ta tás min den ese -
mé nyét nap ló ban rög zí ti, ame lyet a szol gál ta tást igény be
ve võ alá írá sá val iga zol,

k) a nyúj tott szak ta nács lé nye gi ele me it írás ban is át ad -
ja a szol gál ta tást igény be ve võ me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek
vagy er dõ gaz dál ko dó nak.

(2) A TSzK a szak ta nács adá si szol gál ta tás ról ve ze tett
nap lót, va la mint a szak ta ná csok írás ba fog lalt do ku men tu -
ma it leg alább 5 évig kö te les meg õriz ni és az FVM VKSZI
el len õre i nek ké ré sé re be mu tat ni.

Szakmai szaktanácsadási központok

11.  §

(1) A szak mai szak ta nács adá si köz pont az ag rár ku ta tó -
he lye ken, fej lesz tõ és szol gál ta tó he lye ken, va la mint egye -
te mi to vább kép zé si he lye ken lét re ho zott – az or szág egész
te rü le tén szol gál ta tó – szer ve zet, amely a sa ját szak te rü le -
tén be lül a spe ci á lis prob lé mák meg ol dá sá hoz nyújt se gít -
sé get a TSzK-k és a szak ta nács adók szá má ra.

(2) A szak mai szak ta nács adá si köz pon tok jegy zé két az
irá nyí tó ha tó ság a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Ér te sí tõ ben te szi köz zé.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek a ta nács adá si
 tevékenységük ke re té ben meg bí zás, il let ve meg ren de lés
ese tén:

a) té rí tés men tes szak mai ügy fél szol gá la tot ala kí ta nak
ki és mû köd tet nek,

b) szak te rü le tük höz tar to zó in for má ci ós adat bá zist ala -
kí ta nak ki és mû köd tet nek, amely a szak ta nács adók és a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra hoz zá fér he tõ,

c) szak mai in for má ci ó kat nyúj ta nak az RSzK-k és a
TSzK-k szá má ra,

d) a szak te rü le tük höz tar to zó té ma kö rök ben elõ adá so -
kat, tan fo lya mo kat és be mu ta tó kat szer vez nek,

e) szak ta nács adá si mun ká juk ról éves be szá mo ló je len -
tést ké szí te nek az Or szá gos Szak ta nács adá si Köz pont
 részére.

(4) A szak mai szak ta nács adá si köz pon tok jegy zé ké ben
nem sze rep lõ szer ve ze tek szak mai szak ta nács adá si köz -
pont ként való ki je lö lé se az irá nyí tó ha tó ság hoz be nyúj tott
ké re lem alap ján tör té nik.

(5) Azt a szak mai szak ta nács adá si köz pon tot, amely
ese té ben az el len õr zés so rán be bi zo nyo so dik, hogy nem
tel je sí ti a (3) be kez dés ben elõ írt fel ada ta it, il let ve a ké -
rel mé ben váll al ta kat, az irá nyí tó ha tó ság tör li a nyil ván -
tar tás ból.

Országos Szaktanácsadási Bizottság

12.  §

(1) Az Or szá gos Szak ta nács adá si Bi zott ság javaslat -
tevõ, vé le mé nye zõ jog kör rel köz re mû kö dik a me zõ gaz da -
sá gi szak ta nács adás sal össze füg gõ egyes fel ada tok össze -
han go lá sá ban.

(2) Az Or szá gos Szak ta nács adá si Bi zott ság tag ja it az
irá nyí tó ha tó ság kéri fel, és gon dos ko dik a mû kö dé si fel té -
te lek biz to sí tá sá ról.

Átmeneti és záró rendelkezések

13.  §

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

(2) A ren de let hatályba lépése elõtt meg hir de tett,
TSzK-ként tör té nõ elõ ze tes nyil ván tar tás ba vé tel re irá nyu -
ló pá lyá za ti fel hí vás ra be nyúj tott pá lyá za tok alap ján elõ -
ze tesen nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek au to ma ti ku san
 elismerésre ke rül nek TSzK-ként, amennyi ben a 3. szá mú
mel lék let ki töl té sé vel nyi lat koz nak ar ról, hogy az ere de ti
pá lyá zat ban fog lal tak hoz ké pest vál to zás nem tör tént, és a
fog lal koz tat ni kí vánt szak ta nács adók a kö te le zõ to vább -
kép zé sen – ered mé nyes vizs gá val iga zol tan – részt vet tek,
és ve lük mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szonyt lé te sí tet tek.
Amennyi ben a 3. szá mú mel lék let ki töl té sé vel az elõ -
zetesen nyil ván tar tás ba vett szer ve zet vál to zá so kat je lent
be az ere de ti pá lyá zat ban fog lal tak hoz ké pest, an nak vizs -
gá la ta alap ján dönt a mi nisz té ri um a TSzK-ként való el is -
me rés rõl. A 3. szá mú mel lék let sze rin ti ké rel met az irá -
nyító ha tó ság nak cí mez ve, az FVM VKSZI-hez kell
benyúj tani.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Regionális szaktanácsadási központok

Szak ta nács adá si köz pont
neve

Il le té kes sé gi te rü le te
(me gyék)

Szak ta nács adá si köz pont
tu dás bá zi sa

Irsz. Vá ros Utca, ház szám

FVM Észak-Al föl di
Re gi o ná lis
Szak tanácsadási
Köz pont

Sza bolcs-Szat már-
Be reg, Jász-
Nagy kun-Szol nok,
 Hajdú-Bihar

Deb re ce ni Egye tem
Ag rár tu do má nyi
Cent rum

4032 Deb re cen Bö ször mé nyi út
138.

FVM Dél-Du nán tú li 
Re gi o ná lis
Szak ta nács adá si
Köz pont

Tol na, So mogy,
 Baranya

Ka pos vá ri Egye tem, 
Ál lat tu do má nyi Kar

7400 Ka pos vár Guba S. út 40.

FVM
Észak- Magyar-
országi  Regionális
Szak ta nács adá si
Köz pont

Nóg rád, He ves,
 Borsod-Abaúj-
Zemp lén

Ká roly Ró bert
 Fõiskola

3200 Gyön gyös Mát rai út 36.

FVM
Nyugat- Dunántúli
 Regionális
 Szaktanácsadási
Köz pont

Zala, Vas, Gyõr-
Moson- Sopron

Nyugat-Magyar -
országi Egye tem,
Me zõ gaz da ság- és
Élelmiszertudo -
mányi Kar

9200 Mo son ma gya ró vár Vár utca 2.

FVM Dél-Al föl di
Re gi o ná lis
Szak ta nács adá si
Köz pont

Csong rád, Bé kés,
Bács-Kis kun

Sze ge di
Tu do mány egye tem,
Me zõ gaz da sá gi
Fõ is ko lai Kar

6800 Hód me zõ vá sár hely And rás sy u. 15.

FVM
Közép- Magyar-
országi  Regionális
Szak tanácsadási
Köz pont

Pest, Bu da pest Szent Ist ván
 Egyetem

2100 Gö döl lõ Pá ter Ká roly u. 1.

FVM
Közép- Dunántúli
Re gi o ná lis
Szak ta nács adá si
Köz pont

Veszp rém,
Ko má rom-
Esz ter gom,  Fejér

Pan non Egye tem,
Ge or gi kon
Me zõ gaz da ság -
tu do má nyi Kar

8360 Keszt hely Deák F. u. 16.

2. számú melléklet a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

A kölcsönös megfeleltetés szakterületei az 1782/2003/EK rendelet III. melléklete alapján

A szak te rü let
kód szá ma

A köl csö nös meg fe lel te té si szak te rü let meg ne ve zé se
A szak te rü let hez tar to zó kö ve tel mé nyek sor szá ma
az 1782/2003/EK ren de let III. mel lék le te sze rint

23.1 Ter mé szet vé de lem 1. és 5. kö ve tel mény

23.2 Ta laj- és víz vé de lem 2., 3. és 4. kö ve tel mény

23.3 Ál lat te nyész tés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. kö ve tel mény

23.4 Nö vény vé de lem 9. kö ve tel mény

23.5 Élel mi szer biz ton ság 11. kö ve tel mény

23.6 Ál lat egész ség ügy 12., 13., 14. és 15. kö ve tel mény

23.7 He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot
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3. számú melléklet a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Területi szaktanácsadási központként való elismerésre irányuló kérelem

I.

KÉRELEM

Az elõ ze tes nyil ván tar tás ba vett TSzK

 neve:................................................................................................................................................................................

 szék he lye:........................................................................................................................................................................

 hi va ta los kép vi se lõ je:......................................................................................................................................................

Hi vat koz va az FVM .......... szá mú ügy ira tá ban fog lalt, TSzK-ként való elõ ze tes nyil ván tar tás ba vé te lünk rõl  szóló ér te sí -
tés re, ké rem szer ve ze tünk TSzK-ként való el is me ré sét az aláb bi adat köz lés és nyi lat ko za tok alap ján.

II.

ADATKÖZLÉS

1. A szak ta nács adás tár gyi fel té te lei

A pá lyá zat ban meg je lölt szol gál ta tá si vég pon tok 
(min. 15 m2-es, be ren de zett, In ter net hoz zá fé ré sû
szá mí tó gép pel, te le fon nal, fax ké szü lék kel fel sze relt
iro da) szá ma, he lye (címe), te le fon szá ma vál to zat lan:

Igen – Nem

1.1. A pá lyá zat ban
meg je lölt vég pon tok kö zül
kér jük tö röl ni:

A szol gál ta tá si vég pont szék he lye (címe)

1.2. A pá lyá zat ban nem sze rep lõ új szol gál ta tá si vég pon tok:

1.2.1. Szol gál ta tá si vég pont sor szá ma

1.2.2. Szék hely

   Irá nyí tó szám    

   Te le pü lés

   Utca, ház szám

1.2.3. Pos ta cím (ha nem azo nos a szék hellyel)

   Irá nyí tó szám    

   Te le pü lés

   Utca, ház szám

   Pos ta fi ók irá nyí tó szám    

   Pos ta fi ók

   E-ma il

   Te le fon

   Fax

1.2.4. Kap cso lat tar tó sze mély ada tai

   Név

   Be osz tás
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   Tele fon 1

   Tele fon 2

   Fax 1

   Fax 2

   E-ma il

1.2.5. Ügy fél szol gá lat ide je

1.2.6. Ren del ke zés re álló inf ra struk tú ra

   Vég pont he lyi sé ge i nek te rü le te

   In ter netkap cso lat tí pu sa

   In for ma ti ka

   Iro da tech ni ka

   Egyéb (a vég pont hasz ná la tá nak jog cí me)

Meg jegy zés: több új vég pont ese tén a táb lá zat bõ vít he tõ.

2. A szak ta nács adás sze mé lyi fel té te lei

A pá lyá zat ban meg je lölt, fog lal koz tat ni kí vánt szak ta nács adók neve,
re giszt rá ci ós szá ma, szak te rü le te(i), szol gál ta tá si vég pont já nak címe 
[csak azok a 95/1999. (XI. 5.) FVM ren de let sze rin ti – Szak ta nács adói
Név jegy zék ben re giszt rált szak ta nács adók, vagy a 65/2005. (VII. 14.) FVM
ren de let sze rin ti – NVT ta nács adók ve he tõk figye lembe, akik az FVM
Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet ál tal 2007. év ben
szer ve zett szak ta nács adói to vább kép zé sen a köl csö nös meg fe lel te tés és a
mun ka biz ton ság szak te rü le te i bõl ered mé nyes vizs gát tet tek] vál to zat lan:

Igen – Nem

2.1. A pá lyá zat ban meg je lölt
szak tanácsadók kö zül kér jük tö röl ni:

A szak ta nács adó neve, re giszt rá ci ós szá ma

2.2. A pá lyá zat ban nem sze rep lõ új szak ta nács adók:

Sor -
szám

Név
Re giszt rá ci ós szám

(Szak ta nács adói
vagy NVT ta nács adói)

Fog lal koz ta tás mód ja
(al kal ma zott, vál lal ko zói

szer zõ dés, ese ti meg bí zás)

Szak te rü let kód ja
(3. szá mú mel lék let)

Szol gál ta tá si vég pont
szék he lye

(címe)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Meg jegy zés: több új/tö röl ni kí vánt vég pont/szak ta nács adó ese tén a táb lá zat bõ vít he tõ.

Kelt:

.....................................................
TSzK kép vi se lõ jé nek alá írá sa
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III.

NYILATKOZATOK

Alul írot tak ki je lent jük, hogy a ................................... (TSzK neve) és ........................... (szak ta nács adó neve)
....................... (név jegy zé ki re giszt rá ci ós szá ma) kö zött – írás ba fog lalt meg ál la po dás alap ján – ha tá ro zott ide jû/ha tá ro -
zat lan ide jû mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony áll fent. Ha tá ro zott ide jû mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ese tén
a meg ál la po dás ........ év .......... hó .......... na pig ér vé nyes.

Kelt:

........................................... .....................................................
szak ta nács adó alá írá sa TSzK kép vi se lõ jé nek alá írá sa
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

74/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek
támogatásáról  szóló 13/2007. (III. 1.) FVM rendelet

módosításáról

Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör vény 
32.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint a me zõ gaz da sá -
gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok -
hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes
kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 81.  § (3) be kez -
dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meghatározott feladatkörömben eljárva – a
következõket rendelem el:

1.  §

A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze tek tá -
mo ga tá sá ról  szóló 13/2007. (III. 1.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(3) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH bí rál ja el és in téz -
ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ját kö ve tõ har ma -
dik na pon lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ren de -

let ha tály ba lé pé se kor el sõ fo kú ha tá ro zat tal még le nem zárt 
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint 4.  §-ának
(4) be kez dé se ha tá lyát veszti.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

75/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból ültetvények korszerûsítéséhez,

telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl

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



A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja ül tet vé nyek te le pí té sé vel, meg lé võ
ül tet vé nyek kor sze rû sí té sé vel, a faj ta szer ke zet ja ví tá sá val
a pi a ci igé nyek hez al kal maz kod ni tudó ha té kony és mi nõ -
sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ gaz dál ko dás hát te ré nek 
meg te rem té se.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ked ve zõt len adott sá gú te rü let: az Eu ró pai Me zõ gaz -

da sá gi Ori en tá ció és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok ról, va la mint egyes ren de le tek
 módosításáról, il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
1257/1999/EK ta ná csi ren de let 19. cik ke, va la mint
20. cik ke alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok
ese té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz
kap cso ló dó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007.
(IV. 17.) FVM ren de let alap ján meg ha tá ro zott ked ve zõt -
len adott sá gú te rü let;

b) meg kez dett be ru há zás: a sza po rí tó anyag (cse me te,
 illetve dug vány) ta laj ba tör té nõ el te le pí té sé nek megkez dése;

c) be fe je zett be ru há zás: az ül tet vény ter mõ re for du lá -
sá nak idõ pont ja;

d) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ben meg -
határozott ter me lõ;

e) ki vá gás: az ül tet vény te rü let tel jes re kul ti vá ci ó ja,
amely ma gá ba fog lal ja a tus kók el tá vo lí tá sát és a gyö ke rek 
ki fé sü lé sét is.

(2) Az e ren de let ben nem meg ha tá ro zott fo gal mak ra az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) 3. §-a irány adó.

A támogatás jellege

3.  §

Tá mo ga tás ve he tõ igény be az 1. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt ül tet vény fa jok faj ta szer ke zet-vál toz ta tá sa, kor sze -
rû sí té se ér de ké ben meg lé võ ül tet vé nyek újratelepíté sére,
ki egé szí tõ jel le gû te le pí té sé re és új ül tet vé nyek telepíté -
sére (a továb biak ban: te le pí tés re) és a ter mõ re fordu lásig
tör té nõ ápo lás hoz.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ (a to váb bi ak ban: ügy fél), ha

a) a gaz da sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá -
lyo zá si rend sze ré rõl  szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH köz le -
mény (a to váb bi ak ban: TEÁOR) sze rin ti 01.1., 01.3., nö -
vény ter me lé si, ve gyes gaz dál ko dá si te vé keny sé get vé gez,

b) a be ru há zás sal érin tett me zõ gaz da sá gi üze mé nek
mé re te meg ha lad ja a 4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME).

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel
nem vo nat ko zik az in du ló vál lal ko zás ra. Ha az ügy fél  induló
vál lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal nia kell, hogy leg ké sõbb a be -
ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes nap tá ri év ben meg fe lel
az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás a 4. szá mú mel lék let -
ben az adott ül tet vény faj ra meg ha tá ro zott mé ret fe let ti ül -
tet vény te le pí té sé hez nyújt ha tó.

(4) Meg lé võ, kor sze rû ül tet vény ki egé szí tõ te le pí té se is
tá mo gat ha tó, amennyi ben a be ru há zás sal az ügy fél mû ve -
lé sé ben lévõ ül tet vény mé re te az adott faj ból el éri a 4. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott leg ki sebb tá mo gat ha tó
 ültetvényméretet.

(5) Nem nyújt ha tó ki vá gá si tá mo ga tás azon ül tet vé nyek re, 
ame lye ket 1995 után ál la mi tá mo ga tás sal te le pí tet tek.

(6) Te le pí te ni csak ví rus men tes sza po rí tó anyag gal
 lehet, ki vé ve azon faj ták, me lyek új don sá gok és a ha zai
 vírusmentesítés fo lya ma tán még nem men tek ke resz tül.

(7) Az ügy fél kö te les
a) az 5.  § (6) be kez dés a)–d) és f)–g) pont ja i ban fog lalt

te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 12 hó na pon be lül be fe jez ni;

b) az ül tet vényt ter mesz tés ben tar ta ni a be ru há zás be fe -
je zé sé tõl szá mí tott, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott 
idõ pon tig;

c) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
té ben, e jog cím tár gyá ban szer ve zett kö te le zõ kép zé sen
részt ven ni az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt;

d) a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott elv árt ho -
zam szin tet tel je sí te ni;

e) az ül tet vény ki vá gást, to váb bá az ül te tést kö ve tõ egy
éven be lül a Me zõ gaz da sá gi és Szak igaz ga tá si Hi va tal nál
a ki vá gás, il let ve a te le pí tés el vég zé se té nyé nek el len õr zé -
sét kez de mé nyez ni.

A támogatás mértéke

5.  §

(1) A tá mo ga tás össze ge éven te és ügy fe len ként leg fel -
jebb 100 mil lió fo rint le het. E ren de let alap ján a tá mo ga -
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tás ban ré sze sü lõ te rü le tek re a kö te le zõ ter mesz tés ben tar -
tá sig e jog cím ke re té ben egy al ka lom mal ve he tõ igény be
 támogatás.

(2) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak leg fel jebb 40%-a, ki vé ve a (3)–(4) be kez -
dés ben fog lal ta kat.

(3) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak leg fel jebb 50%-a, ha

a) az ügy fél fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, vagy

b) a be ru há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA
2000 te rü le ten va ló sul meg.

(4) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak leg fel jebb 60%-a, ha

a) az ügy fél fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, és

b) a be ru há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy a NATURA 
2000 te rü le ten va ló sul meg.

(5) A tá mo ga tás ki szá mí tá sá nak alap ját az 1. szá mú
mel lék let ben sze rep lõ faj la gos ki adá sok ké pe zik.

(6) A tá mo ga tás az aláb bi te vé keny sé gek meg va ló sí tá -
sá ra ve he tõ igény be:

a) te rü let-elõ ké szí tés (az 1. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt bi zo nyos fa jok ese té ben a ki vá gás is),

b) táp anyag fel töl tés,

c) sza po rí tó anyag-be szer zés,

d) te le pí tés,

e) a be ru há zás be fe je zé sé ig az éves ápo lás (te le pí té si
terv sze rint),

f) tám be ren de zés lé te sí té se,

g) ke rí tés, tér bur ko lat-ki ala kí tás,

h) gön gyö leg vá sár lás.

(7) A (6) be kez dés f)–h) pont ja sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te, ok tó ber 1–31. kö zött
le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
 Hivatalhoz (a továb biak ban: MVH).

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) az ügy fél nyi lat ko za tát a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi
iga zol vány, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány meg -
lé té rõl, ér vé nyes sé gé rõl és szá má ról;

b) ví rus men tes sza po rí tó anyag ese tén a jegy zõ ál tal ki -
adott ér vé nyes ül tet vény te le pí té si en ge délyt; új don sá gok
és a ha zai ví rus men te sí tés fo lya ma tán még át nem ment
sza po rí tó anyag faj ták ese tén az ese ti en ge délyt;

c) a szak ma kö zi szer ve zet(ek) ál tal ki ál lí tott tag sá gi
iga zo lást;

d) a ter mõ hely al kal mas sá gá nak iga zo lá sát ar ról, hogy
a be te le pí tés re ke rü lõ táb la öko ló gi a i lag mi lyen gyü mölcs -
faj te le pí té sé re al kal mas. Az iga zo lást az Or szá gos
 Gyümölcs Ter mõ hely Ka tasz tert ve ze tõ Érdi Gyü mölcs-
és Dísz nö vény ter mesz té si Ku ta tó Fej lesz tõ Kht. adja ki,
együtt mû köd ve az Új fe hér tói Gyü mölcs ter mesz té si Ku -
tató és Szak ta nács adó Kht.-val és a Fer tõ di Gyü mölcs ter -
mesz té si Ku ta tó-Fej lesz tõ In té zet Kht.-val;

e) a fa is ko la, il let ve a fa is ko lai le ra kat iga zo lá sát a ké -
re lem mel össz hang ban lévõ sza po rí tó anyag meg lé té rõl,
gyü mölcs faj, faj ta és alany sze rin ti bon tás ban;

f) a ta laj al kal mas sá gi és táp anyag-fel töl té si szak vé le -
mé nyét;

g) elõ ze tes költ ség ter vet;
h) az ügy fél nyi lat ko za tát
ha) a tá mo ga tás sal érin tett, már meg lé võ ül tet vény te le -

pí té sé nek idõ pont já ról,
hb) az 50 ha alat ti ül tet vény ese té ben ar ról, hogy egy

fel sõ fo kú ker té sze ti vég zett sé gû szak ta nács adó szol gál ta -
tá sa it igény be ve szi, il let ve 50 ha-t meg ha la dó ül tet vény
ese té ben ar ról, hogy egy fel sõ fo kú ker té sze ti vég zett sé gû
szak em bert fog lal koz tat a te le pí tés tõl kez dõ dõ en a be ru há -
zás be fe je zé sé ig;

i) az ül tet vé nyek ter ve zett ha tár vo na la i nak váz raj zát,
kül sõ tö rés pont ja i nak Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti Rend -
szer ben leg alább 0,5 mé ter pon tos ság gal meg adott ko or di -
ná tá i nak fel tün te té sé vel;

j) az 5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott iga zo lá so -
kat, nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat.

(3) Egy ügy fél egy tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ -
szak ban csak egy ké rel met nyújt hat be.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH a Tv. 32.  § (1) be kez -
dé sé nek c) pont ja sze rint rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el az
5. szá mú mel lék let sze rin ti pont rend szer ala pul vé te lé vel.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-tól kez dõ dõ en éven te
a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni.

(2) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  § 
(7) be kez dés c) pont ja sze rin ti kép zé sen való rész vételrõl
 szóló iga zo lást.
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Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az ügy fél a te le pí té si, il let ve ki vá gá si kö te le zett sé gé -
nek nem vagy nem a te le pí té si en ge dély sze rint tett ele get,
úgy kö te les a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint vissza fi zet ni, és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga
meg szû nik.

(2) Ha az ügy fél a 4.  § (7) be kez dés a), b) vagy e) pont já -
ban fog lalt kö te le zett sé gét meg sze gi, ak kor kö te les a már
fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és
az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(3) Ha az ügy fél a 4.  § (7) be kez dés c) pont já ban fog lalt
kö te le zett sé gét meg sze gi, a tá mo ga tá si össze get 20%-kal
csök ken te ni kell, ki vé ve, ha az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ 2 hó nap ban nem volt
 képzés.

(4) Amennyi ben az ügy fél a 4.  § (7) be kez dés d) pont já -
ban az elv árt ho zam ra vo nat ko zó kö te le zett ség tel je sí té sé -
tõl 20%-nál na gyobb mér ték ben el ma rad, ak kor kö te les
a tá mo ga tá si összeg 10%-át a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben a 4.  § (7) be kez dés e) pont ja sze rin ti el -
len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer, hogy az ügy fél a te le pí -
tést 75%-ot meg nem ha la dó mér ték ben vé gez te el, úgy
kö te les a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vissza fi zet ni, és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg -
szûnik.

(6) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt mun ka vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az
üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, úgy kö te les a
tá mo ga tá si össze gig – hi ány zó fog lal koz ta tot tan ként éven -
te – a tá mo ga tá si összeg 2%-át, de mi ni mum 750 000 fo -
rin tot a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó 
sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(7) Amennyi ben az ül tet vény nem ter mõ idõ sza ká ban az 
ügy fél ápo lá si kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti, a hi á nyo kat
nem pó tol ja, úgy kö te les az el len õr zé si jegy zõ könyv ben
meg ha tá ro zott hi ány mér té ké nek meg fe le lõ tá mo ga tá si
össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

Záró rendelkezés

10.  §

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

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 2005.
szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 26. cik ké nek 
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Támogatásban részesíthetõ ültetvény fajok

Faj

Ma xi má lis faj la gos te le pí té si költ sé gek
(ezer Ft/ha)

Ki vá gan dó
ül tet vény mé re te
az új ül tet vény 

%-ában

Tõ szám
(db/ha)

Össze sen Ki vá gás Te le pí tés

alma 4800 1000 3800 min. 200% 1450–2000

alma 6200 1000 5200 min. 200% 2000 fe let ti

kör te 3100 – 3100 – 660–1650

kör te 4600 – 4600 – 1650 fe let ti

cse resz nye 2300 – 2300 – 410–1000

cse resz nye 2900 – 2900 – 1000 fe let ti

meggy 3100 1000 2100 min. 200% 410–800

meggy 3800 1000 2800 min. 200% 800 fe let ti

kaj szi 2300 – 2300 – 410–800

kaj szi 2900 – 2900 – 800 fe let ti



Faj

Ma xi má lis faj la gos te le pí té si költ sé gek
(ezer Ft/ha)

Ki vá gan dó
ül tet vény mé re te
az új ül tet vény 

%-ában

Tõ szám
(db/ha)

Össze sen Ki vá gás Te le pí tés

õszi ba rack 3100 800 2300 min. 200% 660 fe let ti

szil va 3200 1000 2200 min. 200% 410–800

szil va 3800 1000 2800 min. 200% 800 fe let ti

sza mó ca 1900 – 1900 – –

mál na 3300 – 3300 – 9000 fe let ti

sze der 2700 – 2700 min. 100% 2500 fe let ti

kösz mé te 3200 – 3200 min. 100% 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 2800 – 2800 min. 100% 4700 fe let ti

dió 1900 – 1900 – 200 fe let ti

mo gyo ró 1500 – 1500 min. 100% 410 fe let ti

man du la 1900 – 2100 min. 100% 410 fe let ti

bo dza 1500 – 1500 min. 200% 660 fe let ti

spár ga 1500 – 1500 – –

2. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Kötelezõ termesztésben tartási idõ

Faj
Kö te le zõ ter mesz tés ben tar tás

a be ru há zás be fe je zé sé tõl
(év)

Tõ szám
(db/ha)

Be ru há zás be fe je zé se
(év)

alma 10 1450–2000 4

alma 10 2000 fe let ti 4

kör te 12 660–1650 5

kör te 10 1650 fe let ti 5

cse resz nye 12 410–1000 5

cse resz nye 12 1000 fe let ti 5

meggy 12 410–800 5

meggy 12 800 fe let ti 5

kaj szi 10 410–800 5

kaj szi 10 800 fe let ti 5

õszi ba rack 10 660 fe let ti 4

szil va 12 410–800 5

szil va 12 800 fe let ti 5

sza mó ca 3 – 1

mál na 4 9000 fe let ti 2

sze der 4 2500 fe let ti 2

kösz mé te 5 5000 fe let ti 2

pi ros ri bisz ke 5 4700 fe let ti 2

dió 15 200 fe let ti 8

mo gyo ró 10 410 fe let ti 4

man du la 10 410 fe let ti 4

bo dza 8 660 fe let ti 2

spár ga 5 – 1
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3. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Elvárt hozam

Faj
Elv árt ho za mok a ter mõ re for du lás utá ni

3 év át la gá ban
(t/ha)

Tõ szám
(db/ha)

alma 30 1450–2000

alma 40 2000 fe let ti

kör te 25 660–1650

kör te 30 1650 fe let ti

cse resz nye 10 410–1000

cse resz nye 10 1000 fe let ti

meggy 12 410–800

meggy 12 800 fe let ti

kaj szi 15 410–800

kaj szi 15 800 fe let ti

õszi ba rack 20 660 fe let ti

szil va 25 410–800

szil va 25 800 fe let ti

sza mó ca 15 –

mál na 7 9000 fe let ti

sze der 12 2500 fe let ti

kösz mé te 10 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 10 4700 fe let ti

dió 3 200 fe let ti

mo gyo ró 2 410 fe let ti

man du la 3,5 410 fe let ti

bo dza 8 660 fe let ti

spár ga 5 –

4. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Legkisebb támogatható ültetvény-méret

Faj
Leg ki sebb tá mo gat ha tó ül tet vény-mé ret

(ha)
Tõ szám
(db/ha)

alma 5 1450–2000

alma 5 2000 fe let ti

kör te 5 660–1650

kör te 5 1650 fe let ti

cse resz nye 3 410–1000
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Faj
Leg ki sebb tá mo gat ha tó ül tet vény-mé ret

(ha)
Tõ szám
(db/ha)

cse resz nye 3 1000 fe let ti

meggy 5 410–800

meggy 5 800 fe let ti

kaj szi 3 410–800

kaj szi 3 800 fe let ti

õszi ba rack 3 660 fe let ti

szil va 3 410–800

szil va 3 800 fe let ti

sza mó ca 0,5 –

mál na 0,5 9000 fe let ti

sze der 0,5 2500 fe let ti

kösz mé te 0,5 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 2 4700 fe let ti

dió 3 200 fe let ti

mo gyo ró 1 410 fe let ti

man du la 2 410 fe let ti

bo dza 2 660 fe let ti

spár ga 0,5 –

5. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Értékelés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Az ügy fél zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso port, TÉSZ tag ja

Csa tol ni kell a
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port, TÉSZ iga zo lá sát
ar ról, hogy az ügy fél a cso port
tag ja

10

A fagy- és jég kárt szen ve dett
ül tet vé nyek új ra te le pí té se,
pót lá sa (leg fel jebb a ké re lem
 benyújtását meg elõ zõ év ben
ke let ke zett ká rok ese té ben)

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal iga zo lá sa

5

Ön tö zés meg ol dott, vagy
leg ké sõbb a be ru há zás
befejezé séig ter ve zi meg ol da ni

Nyi lat ko zat 15

Ha meg ol dott az áru vá ké szí tés 
az elv árt ho zam nak meg fe le lõ
ka pa ci tás sal

Nyi lat ko zat, el len õr zés 5

Össze sen: max. 35
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má nak szint en tar tá sa
(leg alább 1 fõ)

8

A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má hoz ké pest a
fog lal koz ta tot tak szá má nak
bõ ví té se a fej lesz tés  hatására

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge/új
mun ka he lyek szá ma

0–25 000 000 Ft/új mun ka hely 16

25 000 001–50 000 000 Ft/új
mun ka hely

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új
mun ka hely

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új
mun ka hely

10

100 000 001–125 000 000
Ft/új mun ka hely

8

125 000 001–150 000 000
Ft/új mun ka hely

6

150 000 001–175 000 000
Ft/új mun ka hely

4

175 000 001 Ft/új mun ka hely
fe lett

2

Az ügy fél részt vesz az
 agrár-környezetgazdálkodási
prog ram ban

7

A meg va ló sí tás he lye

Hát rá nyos hely ze tû tér ség ben
van

6

Össze sen: max. 37

PÉNZÜGYI TERV

A vál lal ko zás pénz ügyi
ter vé nek ko he ren ci á ja

Sa ját tõke vál to zá sa a
be ru há zás idõ tar ta ma alatt

1

Sa ját tõke vál to zá sa a
mû köd te té si idõ szak alatt

2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak össze ve té se
re fe ren ciaada tok kal:

Ter me lé si ér ték ará nyos
jö ve del me zõ ség

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Lik vi di tás 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ össze ve té se
a mû köd te tés alatt:

Ter me lé si ér ték ará nyos
jö ve del me zõ ség

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv
üzemeltetési- hatékonysági
vizs gá la ta

Amennyi ben az üzem ál tal az
1 hek tár ra ve tí tett
me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok
nél kül  számított
me zõ gaz da sá gi ár be vé tel az
ak ti vá lást kö ve tõ elsõ le zárt
gaz da sá gi év ben 30%-ot
meg ha la dó an ma rad el az
ak ti vá lást kö ve tõ elsõ
gaz da sá gi évre vál lalt 1
hek tár ra jutó  árbevételtõl,
ak kor a 30%-ot meg ha la dó
csök ke né sén túl
szá za lék pon ton ként a
tá mo ga tá si összeg 5%-át kell a
tá mo ga tá si összeg nek
vissza fi zet ni

5

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély

A he lyi Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat vagy Or szá gos
Ci gány Ön kor mány zat
nyi lat ko za ta ar ról, hogy
tá mo gat ja a be ru há zást

Nyi lat ko zat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa A fog lal koz ta tot tak szá má nak
több mint 50%-a nõ

Nyi lat ko zat 3

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
20–50%-a nõ

Nyi lat ko zat 2

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
ke ve sebb, mint 20%-a nõ

Nyi lat ko zat 1

Csök kent mun ka ké pes sé gû
fog lal koz ta tá sa

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél ter mé sze tes
 személy

Az ügy fél nõ 3

Az ügy fél roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 3

Az ügy fél csök kent
munka képességû

Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 28

Mind össze sen: max. 100

7472 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/100. szám



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

76/2007. (VII. 27.) FVM
rendelete

az egyes kereskedelmi vállalkozások által
2007. évben igénybe vehetõ csekély összegû

támogatásról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81. §-ának (4) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) kis- és kö zép vál lal ko zás (a to váb bi ak ban: KKV): a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról
 szóló 2004. évi XXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: KKV
tör vény) sze rin ti kis- és kö zép vál lal ko zá sok;

b) ke res ke del mi vál lal ko zás: az a KKV, aki nek a
 tevékenységi kö ré ben a ke res ke del mi te vé keny ség sze -
re pel;

c) me zõ gaz da sá gi kis ter me lõ: a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban:
Szja. tv.) 3. §-ának 19. pont ja sze rin ti, bel föl di il le tõ sé gû,
me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó ma gán sze mély,
õster melõ, egyé ni vál lal ko zó;

d) fagy ká ros ter me lõ: az a me zõ gaz da sá gi kis ter me lõ,
aki a nem ze ti kár eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi
LXXXVIII. tör vény 3. §-a alap ján a kár eny hí té si jut ta tás ra 
való jo go sult sá got meg sze rez te;

e) ha lasz tott fi ze tés: ke res ke del mi vál lal ko zás ál tal
 értékesített mû trá gya, nö vény vé dõ szer el len ér té ké nek a
meg ter melt ter mék ér té ke sí té sét kö ve tõ en, de leg fel jebb
egy éves idõ tar ta mon be lül tör té nõ ki egyen lí té se;

f) köz tar to zás: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
tör vény 178. §-ának 20. pont ja sze rin ti fi ze té si kö te le -
zett ség;

g) ál la mi tá mo ga tás: a me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé -
sze ti és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok Eu ró pai
 Bizottság ré szé re tör té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló
46/2005. (III. 11.) Korm. ren de let 1. §-ának b) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás;

h) ál ta lá nos de mi ni mis ren de let: a Bi zott ság
1998/2006/EK ren de le te az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik -

ké nek cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való
 alkalmazásáról;

i) MgSzH: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal.

2. §

(1) A ke res ke del mi vál lal ko zás a fagy ká ros ter me lõk
 részére nyúj tott ha lasz tott fi ze té sû nö vény vé dõ szer, mû -
trá gya be szer zés net tó össze gé nek 8%-ára tá mo ga tást
 vehet igény be.

(2) A tá mo ga tást az a ke res ke del mi vál lal ko zás ve he ti
igény be, aki/amely

a) kü lön jog sza bály sze rin ti ügy fél re giszt rá ci ós kö te le -
zett sé gé nek ele get tett;

b) nem áll a csõd és fel szá mo lá si vagy végelszámo lási,
ma gán sze mély ese té ben vég re haj tá si el já rás alatt;

c) nincs le járt adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá sa;

d) nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény -
bevétele  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köztar -
tozása.

3. §

(1) A 2. § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ál ta lá nos
de mi ni mis tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás össze ge ke res ke -
del mi vál lal ko zá son ként az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let
alap ján leg fel jebb két száz ezer euró/3 év az egyéb ál ta lá nos 
de mi ni mis tá mo ga tá sok kal együtt.

4. §

(1) A ke res ke del mi vál lal ko zás a ha lasz tott fi ze té si
konst ruk ció al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó tá mo ga tás igény -
lé sé hez az 1. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké rel met, 
va la mint a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ki mu ta tást 2007. ok -
tó ber 31-éig az ille té kes te rü le ti MgSzH-hoz nyújt ja be.
A ki mu ta tás hoz mel lé kel nie kell a fagy ká ros ter me lõ
 részére a 2. § (1) be kez dé se alap ján ki adott szám la má so la -
to kat is.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te lé -
nek fel té te le, hogy a tá mo ga tás igény lé se kor a jo go sult nak
nyi lat koz nia kell a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ ket tõ pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett, va la -
mennyi de mi ni mis tá mo ga tás össze gé rõl.
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(3) Min den egyes de mi ni mis tá mo ga tás oda íté lé se kor
az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi
év ben bár mely jog cí men oda ítélt de mi ni mis tá mo ga tás
tel jes össze gét kell figye lembe ven ni.

(4) A te rü le ti MgSzH a tá mo ga tá si ké rel mek jog sze rû -
sé gét fe lül vizs gál ja, el len õr zi és az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná -
lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let 5. §-a alap ján zá ra dék kal lát ja el.

(5) A de mi ni mis tá mo ga tás ugyan azon el szá mol ha tó
költ sé gek vo nat ko zá sá ban nem hal moz ha tó ál la mi tá mo -
ga tás sal, amennyi ben az így hal mo zott összeg meg ha lad ná 
a tá mo ga tá si in ten zi tás cso port men tes sé gi ren de le tek ben
vagy az Eu ró pai Bi zott ság jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban meg -
ha tá ro zott mér té két. Az egyé ni ke ret túl lé pé se ese tén a
 támogatási ké rel met el uta sít ja.

5. §

(1) A te rü le ti MgSzH a ké rel me ket a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a továb biak ban: MVH)
to váb bít ja, amely a zá ra dék ban fog lalt ada tok alap ján
ha tá ro zat ban dönt az igény be ve he tõ tá mo ga tás ról, és a
jó vá ha gyott tá mo ga tá si össze gek rõl ha von ta tá jé koz tat -
ja az FVM költ ség ve té si el szá mo lá so kért fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé gét.

(2) Az MgSzH zá ra dé ka nél kül be nyúj tott tá mo ga tá si
ké rel me ket az MVH el uta sít ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti egy ség a meg fe le lõ támo -
gatási össze ge ket biz to sít ja az 10032000-00287560-
00000017 szá mú MVH Ag rár tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá si
szám lán, és er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az MVH-t. Az
MVH a for rás ren del ke zé sé re ál lá sá tól szá mí tott ti zen öt
mun ka na pon be lül fo lyó sít ja a tá mo ga tást a ke res ke del mi
vál lal ko zá sok ré szé re.

(4) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les ha tá ro za tá ban tá jé koz -
tat ni a ke res ke del mi vál lal ko zást ar ról, hogy de mi ni mis

 támogatásban ré sze sül. A ha tá ro zat ban utal nia kell a
 Bizottság ren de le té nek e ren de let 1. § h) pont já ban fel tün -
te tett cí mé re, az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los lap já ban
való ki hir de té se nap já ra, to váb bá meg kell ha tá roz nia a
 támogatás össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban (eu ró ban) ki fe -
jez ve.

(5) Az MVH a tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá -
mí tás kor a tá mo ga tá si ké rel mek be nyúj tá sa hó nap já nak
elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz -
zé tett euró át vál tá si ár fo lya mot al kal maz za.

(6) A tá mo ga tást igény be vevõ ér te sí té se, va la mint a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sa so rán az ál ta lá nos de mi ni mis ren -
de let 2. és 3. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell el -
jár ni.

(7) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás nyil ván tar tá sá val
össze füg gõ fel ada tok ról az MVH gon dos ko dik. A Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: FVM) írás be li ké rel mé re az ál ta la kért
informá ciókat az MVH ha tár idõn be lül ren del ke zés re
bo csát ja.

6. §

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

7. §

Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni -
mis tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló
1998/2006/EK  bizottsági ren de let (HL L 379., 2006. 12.
28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.

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



1. számú melléklet a 76/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁS – NYILVÁNTARTÁSI KÉRELEM

a 76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
alapján kereskedelmi vállalkozások által a kistermelõk részére biztosított

halasztott fizetés alapján igényelhetõ de minimis támogatásról

Benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1385 Budapest 62., Pf. 867

1. A ke res ke del mi vál lal ko zás ada tai:

 Neve: ............................................................................................................................................................................
 MVH Re giszt rá ci ós szá ma:          
 Le ve le zé si címe:     .............................................. (hely ség) ............................. út/utca/tér ............. hsz.
 Fe le lõs ve ze tõ neve: ...................................................................................................... Tel.: .....................................
 Fe le lõs ügy in té zõ neve: ................................................................................................. Tel.: .....................................

2. Nyi lat ko za tok:

 Alul írott nyi lat ko zom, hogy:
2.1. A de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem.
2.2. Le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zem.
2.3. Fo lyó év ben és a két meg elõ zõ pénz ügyi év ben az 1998/2006/EK ren de let alap ján de mi ni mis tá mo ga tás ban

   ........................ jog cí men ........................... euró összeg ben ré sze sül tem / nem ré sze sül tem.*

Kelt: ................................. 2007. ............................... hó ................. nap

..................................................
cég sze rû alá írás

* Meg jegy zés: a nem kí vánt rész át hú zan dó.

ZÁRADÉK

Az MgSzH ál tal jó vá ha gyott tá mo ga tás össze ge ........................................ Ft

..................................................
MgSzH

2. számú melléklet a 76/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Ke res ke del mi vál lal ko zás neve: ........................................................................................................................................

Szék he lye/te lep he lye: .......................................................................................................................................................

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................................

Össze sí tõ ki mu ta tás a ha lasz tott fi ze tés ben ré sze sí tett me zõ gaz da sá gi kis ter me lõk rõl:

Ter me lõ neve Re giszt rá ci ós szá ma
Ha lasz tott fi ze tés ben ré sze sí tett áru ér té ke

(Ft)

Mind össze sen:

Kelt: ........................ 2007. .......... hó .... nap

Csa to lan dó mel lék le tek: a fagy ká ros ter me lõk ré szé re ki ál lí tott szám lák má so la tai.
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
150/2007. (VII. 27.) KE

határozata

szolgálati viszony megszüntetésérõl  és nyugállományba
 helyezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet tel, 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 b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Pász ka  Tibor mér nök
dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem ber 30-án meg szün te tem és 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal nyug ál lo -
mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. má jus 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 29.
Dr. Sze ke res Imre s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2712/2007.

A Köztársasági Elnök
151/2007. (VII. 27.) KE

határozata

szolgálati viszony megszüntetésérõl  és nyugállományba
 helyezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet tel, 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 b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Tal la Ist ván ve zér õr nagy szol gá la ti
vi szo nyát 2007. de cem ber 30-án meg szün te tem és 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. má jus 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 29.
Dr. Sze ke res Imre s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2844/2007.
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A Köztársasági Elnök
152/2007. (VII. 27.) KE

határozata

bíró felmentésérõl

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 szó ló 1997. évi LXVI. tör vény 
4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Tanács elõterjesztésére

bí rói tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san – egész ség ügyi ok ból – al kal mat lan ná válása miatt

dr. Vas Ár pá dot 2007. au gusz tus 8-i ha tállyal bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2007. jú li us 23.

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

KEH ügy szám: IV-1/2981/2007.
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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) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt 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

07.2534 – 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.
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter pá lyá za tot hir det a
 Kormányzati Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si
Köz pont fõ igaz ga tói mun ka kö ré nek betöltésére . . . . . . . . . . . . 1562

Szen tes Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te (6600 Szen -
tes, Kos suth tér 6.) pá lyá za tot hir det Szen tes Vá ros Böl csõ dé je
(6600 Szen tes, Vá sár he lyi út 2.) in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek
be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563

Haj dú ná nás Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za -
tot hir det a Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat (4080 Haj dú -
ná nás, Do ro gi u. 14.) szak mai ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re 1563

Fej ér Me gye Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a Fej ér Me gyei Ön kor -
mány zat In teg rált Szo ci á lis In téz mény (8154 Pol gár di-Te ke res -
pusz ta) igaz ga tói ál lás he lyé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564

Fej ér Me gye Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a Fej ér Me gyei Ön kor -
mány zat Gyer mek vé del mi Köz pont (8000 Szé kes fe hér vár,
 Erzsébet u. 28.) igaz ga tói ál lás he lyé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564

Bu da pest Fõ vá ros VII. Ke rü let Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta (1073
Bu da pest, Er zsé bet krt. 6.) pá lyá za tot hir det az Er zsé bet vá ro si
Szo ci á lis és Gyer mek jó lé ti Szol gál ta tó Köz pont (1076 Bu da pest,
Dó zsa György út 70.) in téz mény ve ze tõi fel adat kör el lá tá sá ra . . 1565

Bu da pest Fõ vá ros VII. Ke rü let Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta (1073
Bu da pest, Er zsé bet krt. 6.) pá lyá za tot hir det az Er zsé bet vá ro si
 Integrált Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont (1073 Bu da pest, Nyár
u. 7.) igaz ga tói fel adat kör ének el lá tá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566

Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det al jegy -
zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567

Püs pök la dány vá ros pá lyá za tot hir det Hi va tá sos Ön kor mány za ti
Tûz ol tó-pa rancs nok ság pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re. . 1567

Ba la ton be rény Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
lyá za tot hir det jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . 1568

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det ka bi net iro da iro da ve ze tõ ál lás -
hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569

Pusz ta mér ges Köz ség 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569

De ve cser 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 ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569

Nóg rád sáp Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Le -
génd Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot
hir det kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570

Magy Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás -
hely re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570

Ba ja 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 ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571

Ba ja 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571

Bóly 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 ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1572

Szi get mo nos tor köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det Szi get mo nos tor
Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ban épí tés ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . . 1572

Se rény fal va Köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot ír ki az ön kor mány -
zat nál jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573

Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la fel vé telt hir det épí tés ha tó -
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Med gyes bo dzás Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pályázatot hirdet

a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ

fõigazgatói munkakörének betöltésére

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ – magasabb vezetõ beosztású állásnak minõ-
sülõ – 6 éves megbízatással együtt járó fõigazgatói munka-
körének betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség (társadalomtudo-

mányi, közgazdasági, állam- és jogtudományi, vagy hu-
mánmenedzseri iskolai végzettség),

– legalább 5 éves, közigazgatásban vagy üzleti szférá-
ban szerzett szakmai vezetõi gyakorlat,

– angol, német vagy francia nyelvek legalább egyiké-
nek minimum középfokú (tárgyalási szintû) ismerete.

Elõnyt jelent:
– kormányzati közigazgatásban szerzett vezetõi ta-

pasztalat,
– a közigazgatási folyamatok komplex ismerete, s az

ehhez kapcsolódó rendszermegújítás képessége,
– modern humánerõforrás-menedzsment eljárások és

gyakorlatok ismerete,
– összkormányzati szintû projektek menedzselésében

való jártasság,
– kormányzati szintû költségvetési szerv irányításában,

kiépítésében, átszervezésében és szervezetfejlesztésében
szerzett tapasztalat,

– nagy szervezet vezetésében, átszervezésében és me-
nedzselésében szerzett tapasztalat.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– stratégiai tervezés és gondolkodás, lényeglátás, egy-

ségben való gondolkodás,
– kiemelkedõ vezetõi készség, képesség mások haté-

kony vezetésére, motiválására és fejlesztésére,
– teljesítményközpontúság,

– rugalmasság, fejlesztõi szemléletmód, képesség vál-
tozások generálására és megvalósítására,

– problémamegoldás, problémamegelõzés,
– kiváló kommunikációs készség és mások meggyõzé-

sének képessége,
– a szerv hatékony képviseletére való alkalmasság és

azonosulás annak céljaival.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát (referenciát adó sze-

mélyek megjelölésével),
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 1 db arcfényképet,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ feladatainak megvaló-
sításáról szóló (szakmai és vezetõi) elképzeléseket tartal-
mazó, 3 oldalnál nem hosszabb iratot.

A munkakör betöltéséhez „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenõrzés, valamint vagyonnyilatkozat tétele szükséges.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazga-
tási Képzési Központ fõigazgatójának feladatkörét képezi:

– a központ két igazgatóságának (személyügyi szolgál-
tató és közigazgatási képzési igazgatóság) stratégiai irá-
nyítása, mûködésének összefogása és ellenõrzése,

– a központ hatékony mûködéséhez szükséges legmeg-
felelõbb szervezeti és funkcionális struktúra kialakítása,
egységes mûködési elvek, gyakorlatok és eljárások meg-
valósítása,

– a személyügyi szolgáltató igazgatóság kiépítésének
koordinálása és felügyelete,

– a közigazgatási képzési igazgatóság fejlesztésének és
megújításának irányítása,

– a személyügyi szolgáltató és közigazgatási képzési
igazgatóság oly módon történõ kialakítása, amely a köz-
igazgatáson belül hatékony és magas szintû mûködést, il-
letõleg szolgáltatásnyújtást tesz lehetõvé,

– a kormányzati személyügyért felelõs államtitkár irá-
nyítása alatt a központ fejlesztése a Kormány közigazga-
tási személyzetpolitikára, valamint a kormányzati humán-
erõforrás stratégiájára vonatkozó döntései alapján.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A fõigazgató jogállására, illetményére és juttatásaira a

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehaj-
tási rendeletei az irányadók. A pályázat nyertese közalkal-
mazotti jogviszonyba kerül kinevezésre, vezetõi megbí-
zása 6 évre szól, a megbízás megszûnése a közalkalmazotti
jogviszony fennállását nem érinti. A fõigazgatói beosztás-
sal járó vezetõi pótlék mértéke: a pótlékalap 300%-a.
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A pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus úton a posan.agnes@

meh.hu címre és postán a Miniszterelnöki Hivatal kor-
mányzati személyügyi államtitkárának címezve (1055 Bu-
dapest, Kossuth Lajos tér 2–4., postacím: 1357 Budapest,
Pf. 2) lehet benyújtani legkésõbb

2007. szeptember 5-ig.

A pályázat kísérõ levelében kérjük feltüntetni: „Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ fõigazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. szeptem-

ber 15.
A pályázatot a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisz-

ter által kijelölt bizottság bírálja el. A döntésrõl a pályázót
legkésõbb 8 napon belül írásban értesítjük.

Az állás legkorábban 2007. szeptember 20-tól tölt-
hetõ be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
az (1) 441-4641-es telefonszámon kérhetõ.

Szentes Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(6600 Szentes, Kossuth tér 6.)
pályázatot hirdet

Szentes Város Bölcsõdéje
(6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

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

tének I. rész I/2/B pontjában meghatározott képesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

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

– büntetlen elõélet.

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

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázati anyagot.

Elõnyt jelent:
– szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szer-

zett vezetõi gyakorlat.

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

elsõ napja.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény szerint + magasabb vezetõi pótlék.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-

lönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Szentes

város polgármestere részére (6600 Szentes, Kossuth tér 6.)
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi
ülés napja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a (63)
510-323-as telefonszámon kérhetõ.

Hajdúnánás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

(4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.)
szakmai vezetõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,

pszichopedagógus, mentálhigiénés, vagy szupervízor
szakirányú végzettséggel rendelkezõ: pedagógus, gyógy-
pedagógus, szociológus, védõnõ;

– szociális szakvizsga;
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

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

Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– az intézményegység vezetésére vonatkozó programot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A szakmai vezetõi megbízás 2007. december 1-jétõl
2012. november 30-ig tartó ötéves határozott idõtartamra
szól.
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A pályázat beérkezésének határideje: a Szociális, illetõ-
leg az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ
30. nap.

A pályázatokat dr. Éles András, Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata polgármesterének nevére az alábbi címre
kérjük benyújtani: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Bõvebb felvilágosítás az (52) 382-176-os telefonszá-
mon kérhetõ.

Fejér Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Fejér Megyei Önkormányzat
Integrált Szociális Intézmény

(8154 Polgárdi-Tekerespuszta)
igazgatói álláshelyére

Az intézmény típusa: többcélú, egységes igazgatási,
gazdálkodási és szakmai irányítási (szakosított ellátást
nyújtó szociális) intézmény.

Az integrált intézmény feladata:
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében teljes

körû ellátás biztosítása az önmaguk ellátására nem, vagy
csak folyamatos segítséggel képes idõskorú pszichiátriai
betegek, kiskorú és nagykorú fogyatékos személyek szá-
mára.

Kiskorú fogyatékos személyek esetén a korai fejlesztés
és gondozás, ötéves kortól fejlesztõ felkészítés, valamint
az iskolai tanulmányok folytatásának segítése.

Nagykorúaknál az állapotuknak megfelelõ önállóság,
döntési lehetõség, a fogyatékosságnak megfelelõ szinten-
tartó, képességfejlesztõ, továbbá sport- és szabadidõs te-
vékenység biztosítása.

Rehabilitációs intézmény keretében az értelmi és hal-
mozottan fogyatékos személyek teljes körû ellátásának és
a rehabilitációs célú foglalkoztatásnak biztosítása. Az ott
élõk családi és lakóhelyi környezetben történõ visszatérés
elõkészítése, valamint az intézményi ellátás megszûnését
követõ utógondozás megszervezése.

Lakóotthoni ellátás keretében értelmi fogyatékos sze-
mélyek és pszichiátriai betegek részére életkoruknak,
egészségi állapotuknak megfelelõen teljes körû ellátás biz-
tosítása.

A megyei módszertani osztály keretében ellátandó fel-
adatok biztosítása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklet

9. pontjában megjelölt felsõfokú végzettség, szakképe-
sítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekez-
dés a) pontjában foglaltaknak megfelelõ legalább 5 éves
szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– szociális alapszolgáltatások terén szerzett tapasztalat.

A pályázat tartalmazza a következõket:
– személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– képesítést tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,

– a pályázat benyújtásához képest 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt,

– szakmai gyakorlat meglétérõl szóló igazolásokat,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkoza-

tot, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló
testületi üléseken kívánja-e zárt ülés elrendelését.

A Fejér Megyei Önkormányzat a pályázat iránt érdeklõ-
dõk részére – a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájé-
koztatást – az Önkormányzati és Intézményigazgatási Iro-
da útján biztosítja [8000 Székesfehérvár, Piac tér 12–14.,
telefon: (22) 522-526].

Bérezés: az 1992. évi XXXIII. törvény, illetve
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

Szolgálati lakás: nem biztosított.
Az állás betöltése: a megbízás határozott idõre, 5 évre,

2008. január 1-jétõl 2013. január 1-jéig szól.
A géppel írott pályázatokat a Szociális és Munkaügyi

Minisztérium hivatalos lapjában és a Hivatalos Értesítõ-
ben való legkésõbbi megjelenését követõ 30 napon belül
Fejér Megye Közgyûlése elnökéhez, zárt borítékban kell
benyújtani az alábbi címre: 8000 Székesfehérvár, Szent
István tér 9.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 60 napon belül.

Fejér Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központ

(8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 28.)
igazgatói álláshelyére

Az intézmény típusa: többcélú, egységes igazgatási,
gazdálkodási és szakmai irányítási (gyermekvédelmi szak-
szolgáltatás, gyermekotthoni feladatot ellátó) intézmény.
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Az intézmény feladata:
Egyrészt otthont nyújtó ellátás keretében teljes körû el-

látás biztosítása, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átme-
neti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára a több
gyermekotthont és utógondozói otthont is magában fog-
laló lakásotthonaiban.

Másrészt gyermekvédelmi szakszolgáltatásként bizto-
sítja:

– a gondozási hely meghatározásával,
– ideiglenes elhelyezési feladatot ellátó kijelölésével,
– nevelõszülõi hálózattal,
– az örökbefogadás szakmai elõkészítésével, lebonyo-

lításával,
– egyes gondozott gyermekek gyámságával, gondnok-

ságával,
– szaktanácsadással, ügyeleti szolgáltatással,
– nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
– képzéseket, továbbképzéseket szervez,
– gyermekvédelmi szakértõi bizottságot mûködtet,

továbbá utógondozást és utógondozói ellátást biztosít volt
gondozott gyerekeknek, illetve fiatal felnõtteknek.

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

II. Szakellátások 2. pontjában megjelölt felsõfokú végzett-
ség, szakképesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekez-
dés a) pontjában foglaltaknak megfelelõ legalább 5 éves
szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a következõket:
– személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– képesítést tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,

– a pályázat benyújtásához képest 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt,

– szakmai gyakorlat meglétérõl szóló igazolást,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkoza-

tot, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló
testületi üléseken kívánja-e zárt ülés elrendelését.

A Fejér Megyei Önkormányzat a pályázat iránt érdeklõ-
dõk részére – a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájé-
koztatást – az Önkormányzati és Intézményigazgatási Iro-
da útján biztosítja [8000 Székesfehérvár, Piac tér 12–14.,
telefon: (22) 522-526].

Bérezés: az 1992. évi XXXIII. törvény, a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet, illetve 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet alapján.

Szolgálati lakás: nem biztosított.
Az állás betöltése: a megbízás határozott idõre, 5 évre,

2008. január 1-jétõl 2013. január 1-jéig szól.

A géppel írott pályázatokat a Magyar Közlöny Hivata-
los Értesítõjében, valamint az Oktatási Közlönyben és a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Hivatalos Lapjában
való legkésõbbi megjelenését követõ 30 napon belül Fejér
Megye Közgyûlése elnökéhez, zárt borítékban kell be-
nyújtani az alábbi címre: 8000 Székesfehérvár, Szent
István tér 9.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 60 napon belül.

Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata

(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)
pályázatot hirdet

az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ

(1076 Budapest, Dózsa György út 70.)
intézményvezetõi feladatkör ellátására

közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû – 5 évre
szóló – magasabb vezetõi megbízással.

Az intézményvezetõi feladat megjelölése: az Erzsébet-
városi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ te-
vékenységének jogszerû tervezése, megszervezése, veze-
tése, irányítása és ellenõrzése.

A feladathoz kötõdõ felelõsségi kör:
– az alapító okirat szerinti tevékenységek megszerve-

zése és folyamatos ellátása,
– a vagyonkezelés területén a használatba adott vagyon

rendeltetésszerû igénybevétele, használata és megõrzése,
– a részben önállóan gazdálkodó intézmény tevékeny-

ségében a szakmai eredményesség és a gazdaságosság kö-
vetelményeinek érvényesítése,

– a hatályos jogszabályok szerinti követelmények meg-
teremtése és fenntartása,

– az intézmény munkatársai felett a munkáltatói jogkör
gyakorlása,

– a korszerû, új, magasabb színvonalú szociális ellátó,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi formák keresése, gya-
korlatba iktatása és azok megvalósítása.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tének 3. pontjában, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM ren-
delet 2. számú mellékletének 1. és 2. pontjában elõírt fel-
sõfokú szakirányú képzettség,

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

– magyar állampolgárság,
– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szer-

zett vezetõi gyakorlat, illetve a szociális szakmához kap-
csolódó oktatói tevékenység.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szak-

mai helyzetelemzésre épülõ mûködtetési és fejlesztési el-
képzelésekkel,

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hi-
teles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat,
– nyilatkozatot, mely szerint a pályázati dokumentáci-

óban szereplõ pályázati anyagot a pályázati eljárásban
részt vevõk megismerhetik, illetve hogy a pályázó a sze-
mélyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülés
tartását kéri.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2008.
január 1.–2012. december 31.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ vég-
rehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet
szabályai, illetve munkáltatói döntés alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 60. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, „Pályázat az Erzsébetvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezetõi ál-
lására” felirattal, a VII. Kerületi Önkormányzat polgár-
mestere, Hunvald György részére (1073 Budapest, Erzsé-
bet krt. 6., telefon: 462-3203, -3204, -3205) kell eljuttatni.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet 4. §-ában foglaltak-
nak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 30.
További felvilágosítás kapható: a Polgármesteri Hivatal

Szociális Irodája 462-3327-es, -3328-as telefonszámán,
vagy a nemeth.marta@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata

(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)
pályázatot hirdet

az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató
Központ (1073 Budapest, Nyár u. 7.)
igazgatói feladatkörének ellátására

közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû – 5 évre
szóló – magasabb vezetõi megbízással.

Az igazgatói feladat megjelölése: az Erzsébetvárosi
Integrált Szociális Szolgáltató Központ tevékenységének
jogszerû tervezése, megszervezése, vezetése, irányítása és
ellenõrzése.

A feladathoz kötõdõ felelõsségi kör:
– az alapító okirat szerinti tevékenységek megszerve-

zése és folyamatos ellátása,
– a vagyonkezelés területén a használatba adott vagyon

rendeltetésszerû igénybevétele, használata és megõrzése,
– az intézmény gazdálkodásában a szakmai eredmé-

nyesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesí-
tése,

– az intézményhez kapcsolódó részben önállóan gaz-
dálkodó intézmények megállapodás szerinti feladatainak
eredményes ellátása,

– a hatályos jogszabályok szerinti követelmények meg-
teremtése és fenntartása,

– az intézmény munkatársai felett a munkáltatói jogkör
gyakorlása,

– a korszerû, új, magasabb színvonalú szociális ellátó,
a szükséges rehabilitációs, ápolási, gondozási formák ke-
resése, gyakorlatba iktatása és azok megvalósítása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tében elõírt felsõfokú szakirányú képzettség,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás, a gyermek-
védelem, illetve a közoktatás területén végzett munkakör-
ben szerzett gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.
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A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szak-

mai helyzetelemzésre épülõ mûködtetési és fejlesztési
elképzelésekkel,

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hi-
teles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat,
– nyilatkozatot, mely szerint a pályázati dokumentáci-

óban szereplõ pályázati anyagot a pályázati eljárásban
részt vevõk megismerhetik, illetve hogy a pályázó a sze-
mélyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülés
tartását kéri.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2008.
január 1.–2012. december 31.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ vég-
rehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet
szabályai, illetve munkáltatói döntés alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 60. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, „Pályázat az Erzsébetvárosi Integrált Szo-
ciális Szolgáltató Központ igazgatói állására” felirattal, a
VII. Kerületi Önkormányzat polgármestere, Hunvald
György részére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., telefon:
462-3203, -3204, -3205) kell eljuttatni.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet 4. §-ában foglaltak-
nak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 30.
További felvilágosítás kapható: a Polgármesteri Hivatal

Szociális Irodája 462-3327-es, -3328-as telefonszámán,
vagy a nemeth.marta@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Munkakör: a jegyzõ helyettesítése, az általa meghatáro-
zott feladatok ellátása.

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási és hároméves vezetõi

gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló diploma és jogi szakvizsga-bizo-

nyítvány másolata.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a polgármesteri hiva-
talban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ szociá-
lis, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 48/2001.
(X. 8.) KR. számú rendelet és a közszolgálati szabályzat
szerint.

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

A pályázatot zárt borítékban, dr. Metzinger Éva, Kecs-
kemét Megyei Jogú Város jegyzõjének címezve (6000
Kecskemét, Kossuth tér 1.) lehet benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pályázat”.
Az aljegyzõ kinevezésérõl a jegyzõ javaslatára a köz-

gyûlés dönt. A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási ha-

táridõ lejártát követõ testületi ülésen, legkésõbb 30 napon
belül.

Az állás 2007. szeptember 1. napjától betölthetõ.

Püspökladány város
pályázatot hirdet

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság
parancsnoki beosztásának betöltésére

A parancsnok fõ feladata:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság

tûzoltási, mûszaki mentési, katasztrófaelhárítási, tûzmeg-
elõzési, tûzvizsgálati, munkavédelmi, minõsített idõszaki,
gazdálkodási és személyügyi feladatainak irányítása,

– mûködési, illetékességi területen kapcsolattartás az
önkormányzatokkal, társszervekkel, a lakossággal, gaz-
dálkodó szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– hivatásos tûzoltó tiszti állományi viszony fennállása,
– felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi) állami végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés a 32/2002.

(XII. 12.) BM rendelet alapján,
– legalább 5 éves hivatásos tûzoltó szakmai gyakorlat,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ,

rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyami végzettség
megléte, vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének
vállalása, vagy rendészeti irányultságú akkreditált szakirá-
nyú továbbképzési szak és rendészeti mestervezetõ-képzõ,

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (fizikai és pszi-
chológiai),

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– legalább B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– idegennyelv-tudás,
– vezetõi gyakorlat, tûzvédelmi igazgatás, tûzoltás,

vagy tûzmegelõzés terén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ramot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– igazolást a hivatásos tûzoltóállományban való fenn-

állásáról és az eltöltött idõrõl,
– igazolás a vezetõi gyakorlatról,
– nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség vállalásáról,
– rendészeti szakvizsga letételét igazoló irat, ennek hi-

ányában nyilatkozat a kinevezést követõ egy éven belül
történõ elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõképzõ, ren-
dészeti mestervezetõ tanfolyamok elõírt határidõre történõ
elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– 30 napon belüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
(fizikai, pszichológiai) eredményét.

Illetmény és egyéb juttatások:
A többszörösen módosított 1996. évi XLIII. törvény és

végrehajtási rendeletei alapján.
A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2007. de-

cember 31. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Szolgálati hely: Püspökladány, Kossuth u. 10.
A pályázatot lezárt borítékban, Püspökladány város pol-

gármesteréhez (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) kell
eljuttatni „Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra) fel-
irattal.

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

A postán küldött pályázatoknak az adott határidõben be
kell érkezniük.

A pályázat elbírálása a pályázat benyújtását követõ
60 napon belül történik.

A pályázatról Püspökladány Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete dönt.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Arnóth Sándor polgármester, telefon (54) 451-510.

Balatonberény Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése alapján került meghirdetésre.

A munkakör 2007. szeptember 1. napjával betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell betölteni.

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi vagy ál-

lam- és jogtudományi egyetemi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves, közigazgatási szervnél szerzett ve-

zetõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

A pályázat elbírálása során elõnyt élvez: felhasználói
szintû számítógép-kezelõi ismeret, középfokú C típusú an-
gol- és/vagy németnyelv-ismeret (okirattal igazolva).

A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyi-
latkozat-tételre köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.
Ellátandó feladat: jegyzõi feladatok ellátása.
Elvárások: polgármesteri hivatal szakmai apparátusá-

nak magas színvonalú irányítása, munkavégzés helye: Ba-
latonberény, Kossuth tér 1.

Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. és a helyi köztisztvi-
selõk juttatásairól szóló rendelet szerint.

Szolgálati lakás megoldható.
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A pályázat benyújtásának határideje és helye: a pályá-
zatot Balatonberény község polgármestere (Horváth
László) címére: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. kell
benyújtani

2007. augusztus 17-én 16 óráig.

A pályázatot zárt borítékban „jegyzõ” jeligével, ajánlott
küldeményként kell megküldeni.

További információ kérhetõ: Horváth László, Balaton-
berény község polgármesterétõl a (85) 377-943 vagy (30)
401-6263-as telefonszámon, e-mail: bbereny@t-online.hu

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
kabinetiroda irodavezetõ álláshely betöltésére

Pályázati feltétel:
– jogi és/vagy közgazdász diploma,
– középfokú angol- és/vagy németnyelv-vizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáján iroda-
vezetõi feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a vonatkozó önkormányzati rendeletek
alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. július 16.) kö-
vetõ 60. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Pusztamérges Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A többször módosított helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a
többször módosított, a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1990. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése, vala-
mint 10. §-a alapján.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi kar doktori képesítés, vagy

igazgatásszervezõ képesítés és jogi, illetve közigazgatási
szakvizsga (a Ktv. alapján felmentés adható),

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos elképze-

léseket tartalmazó szakmai programot.

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

A jegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

Illetmény, pótlék, juttatások megállapítása a Ktv. szabá-
lyai alapján történik.

A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2007. július 16.) követõ 30 napon belül
Pusztamérges község polgármesteréhez az alábbi címre:
6785 Pusztamérges, Móra tér 2. A pályázatot tartalmazó
zárt borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást lehet kérni:
személyesen, vagy telefonon a (62) 286-851-es telefon-
számon Pusztamérges község polgármesterétõl.

A pályázatok a benyújtási határidõ lejártát követõ
30 napon belül kerülnek elbírálásra. A jegyzõi állás az el-
bírálást követõen azonnal betölthetõ.

Devecser Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Ellátandó feladat fõbb jellemzõje: a jegyzõ helyettesí-
tése, a jegyzõ által meghatározott feladatok elvégzése, a
polgármesteri hivatalon belül a Hatósági Iroda vezetése.
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Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az eddigi szakmai tevékenység bemutatását és a mun-

kakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi szakvizs-
ga letételét igazoló okiratok hiteles másolatait.

Kinevezés, illetmény: a kinevezés határozatlan idõre
történik. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az
egységes közszolgálati szabályzat alapján biztosítottak.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Deve-
cser Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja
el – a jegyzõ javaslata alapján – a pályázat benyújtási ha-
tárideje lejártát követõ rendes képviselõ-testületi ülésen.

A munkakör az elbírálást követõen 2007. szeptember 1.
napjától – illetõleg megegyezés szerint – betölthetõ.

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint a va-
gyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának jegy-
zõjéhez – „Pályázat aljegyzõi állásra” megjelöléssel – cí-
mezve 8460 Devecser, Petõfi tér 1. címre kell benyújtani.

Az állással kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Devecser
Város Önkormányzatának jegyzõjénél a (88) 512-632-es
telefonszámon vagy személyesen lehet kérni.

Nógrádsáp Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

és Legénd Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körjegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– két év közigazgatási gyakorlat,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– a körjegyzõi munkakörök ellátásával kapcsolatos

szakmai vezetési elképzeléseket.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje:
– a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül,
– az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának helye: Nógrádsáp és Legénd
Községek Körjegyzõsége, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi
út 7/II. Telefon: (35) 380-931.

Magy Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshelyre

Képesítési elõírások:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

képesítéssel, vagy
– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi

képesítéssel rendelkezik,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte nem fel-

tétel, ez alól a képviselõ-testület a pályázót 1 évre mente-
sítheti,

– kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– erkölcsi bizonyítványt,
– a település igazgatásával, a képviselõ-testület mûkö-

désével kapcsolatos elképzeléseit, az általa irányított hiva-
tal mûködési feltételeire vonatkozó terveit.

További információk:
– az álláshely a pályázat eredményes elbírálását követõ

hónap 1. napjától betölthetõ,
– szolgálati lakás nem biztosított,
– bérezés a hatályos Ktv. szerint.
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A pályázat benyújtása, elbírálása:
– a pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2007. július 16.) számított
30. nap,

– a pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül,

– a pályázat benyújtása: ajánlott küldeményként Magy
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 4556
Magy, Hõsök tere 4., a borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”.

További információ Czirják István polgármestertõl kér-
hetõ személyesen vagy a (42) 246-505-ös telefonszámon.

Baja Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy teljeskö-

rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiányában a köz-
igazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

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

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gya-

korlat,
– jogi szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete (legalább középszint),
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
vonatkozó helyi rendelet és az egységes közszolgálati sza-
bályzat szabályai alapján. A munkakör – a pályázat elnye-
rése esetén – 2007. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot zárt borítékban Baja város jegyzõjéhez
(6500 Baja, Szentháromság tér 1.) címezve, „Pályázat al-
jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva kell benyújtani. Ér-
deklõdni a (79) 527-120-as telefonon vagy személyesen a
jegyzõnél lehet.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálá-
sáról Baja Város Képviselõ-testülete a pályázatbenyújtási
határidõt követõ legközelebbi ülésén dönt. A pályázat el-
bírálását követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû visz-
szaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Baja Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 7–10. §-ai, valamint a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján
kerül betöltésre.

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy teljeskö-

rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiányában a köz-
igazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gya-

korlat,
– jogi szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete (legalább középszint),
– számítógép-kezelõi ismeret.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
vonatkozó helyi rendelet és az egységes közszolgálati sza-
bályzat szabályai alapján. A munkakör – a pályázat elnye-
rése esetén – 2007. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot zárt borítékban Baja város polgármesteré-
hez (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) címezve, „Pályázat
jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva kell benyújtani. Ér-
deklõdni a (79) 527-120-as telefonszámon lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. július 17.) követõ
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálá-
sáról Baja Város Képviselõ-testülete a pályázatbenyújtási
határidõt követõ legközelebbi ülésén dönt. A pályázat el-
bírálását követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû visz-
szaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Bóly Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés, valamint közigazgatási szakvizsga,
– 10 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz mellékelni kell:
– kézzel írt önéletrajzot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést, valamint a szakvizsga letételét bizonyító

okiratok hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai elképzeléseit a feladat ellátására.

Az elbírálásnál elõnyt jelent: Bólyban állandó lakó-
hellyel rendelkezõ pályázó.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

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

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. július 16.) követõ 30. nap.

Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
képviselõ-testület legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt
határidõt követõ legközelebbi ülésen dönt.

A pályázatot dr. Morvay Gyula jegyzõhöz kell benyúj-
tani. Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. Pf. 49. Telefon: (69)
568-137, mobil: (30) 348-7061. A postai úton érkezõ pá-
lyázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.

Szigetmonostor község jegyzõje
pályázatot hirdet

Szigetmonostor Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Polgármesteri Hivatalában
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Az építéshatósági ügyintézõ elõreláthatóan 2007. de-
cember 31. napjáig történõ helyettesítésére határozott
idejû köztisztviselõi jogviszonyban, teljes munkaidõben.

A helyettes feladata: az önkormányzat hatáskörébe és il-
letékességébe tartozó, az 1997. évi LXXVIII. törvényben,
a 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a 40/1997.
(XII. 21.) KTM rendeletben, a 40/1997. (XII. 21.) KTM
rendeletben, a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben és a
47/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben szabályozott építés-
hatósági eljárások elõkészítési feladatai.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján egyetemi

vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ-
iskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert
végzettség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl (2007. július 16.) számított 30. nap.

A pályázat beadási határidejét követõ 8 napon belül a
pályázatokat a jegyzõ bírálja el.
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Az állás azonnal betölthetõ, a kinevezésre, a besorolásra
és az illetményre az 1992. évi XXIII. törvény rendelkezé-
sei vonatkoznak, a kinevezés a közös háztartásban élõ há-
zas-, illetve élettársra és gyermekre is kiterjedõ vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

Cím: 2015 Szigetmonostor, Fõ u. 26.
Telefon: (26) 393-512.

Serényfalva Község Önkormányzata
pályázatot ír ki

az önkormányzatnál jegyzõi állás betöltésére

Alkalmazási, képesítési feltétel a Ktv. szerint.
A képviselõ-testület a képesítési feltételek és a szakmai

gyakorlat, valamint a szakvizsga megléte alól felmentést
nem ad.

Ellátandó feladatok az Ötv. és egyéb hatás- és feladat-
kört adó jogszabályok alapján.

Bérezés a Ktv. szerint, az államigazgatásban érvényes
illetményalap figyelembevételével.

Egyéb juttatások: étkezési hozzájárulás, munkába járás
költségeihez hozzájárulás.

Szolgálati lakást az önkormányzat nem tud biztosítani.
A pályázathoz csatolni kell 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítványt, a képesítési feltételeket, a szakvizsga
létét igazoló okiratok hitelesített másolatát.

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

A pályázat elbírálásának határideje a Ktv. szerint.
Az állás az elbírálást követõ hónap elsõ napjától betölt-

hetõ.
A pályázatot Serényfalva Polgármesteri Hivatal címére

(3729 Serényfalva, Kossuth út 63.) Szerna Csaba polgár-
mester nevére kell benyújtani.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
felvételt hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör
betöltésére

Feladata: az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) sze-
rinti telekalakítási és -építési munkák építésügyi hatósági
engedélyezése, építésügyi hatósági ellenõrzések végzése,
építésügyi hatósági kötelezések elrendelése, végrehajtása.

Feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

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

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A jelentkezéshez mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakirányú felsõfokú végzettséget igazoló okirat

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb fel-
világosítást Sipos Sándor mb. irodavezetõ ad a (33)
542-066-os telefonszámon.

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

Egyéb juttatások: szolgálati lakás, étkezési hozzájáru-
lás, ruházatiköltség-térítés, üdülési hozzájárulás, tovább-
képzések támogatása.

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

A jelentkezéseket dr. Marosi György jegyzõ részére
lehet benyújtani. Cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Telefon: (33) 542-001.

Füzesabony Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
Füzesabony Város

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
parancsnoki beosztásának betöltésére

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Füzesabony
Város Képviselõ-testülete

– címe: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.,
– telefon: (36) 542-500, fax: (36) 341-752.
A munkahely (szolgálati hely) neve és címe: Füzes-

abony Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancs-
nokság, 3390 Füzesabony, Hunyadi út 39., telefon: (36)
542-261.

A munkakör (beosztás): hivatásos önkormányzati tûzol-
tóparancsnok.

A parancsnok fõ feladatainak rövid leírása:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûz- és kataszt-

rófaelhárítási, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, munkavédel-
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mi, minõsített idõszaki, gazdálkodási és személyügyi fel-
adatai ellátásának szervezése és felügyelete,

– illetékességi területén kapcsolattartás a társszervek-
kel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony-fennállás,
– felsõfokú állami iskolai végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ, ren-

dészeti mestervezetõ-képzõ tanfolyami végzettség meg-
léte vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vál-
lalása,

– legalább ötéves tûzoltó szakmai gyakorlat a parancs-
nok fõ feladataiba tartozó munkaterületen,

– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-
chikai, fizikai alkalmasság,

– a törvényben elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítése (a hozzátartozók vonatkozásában is).

Elõnyt jelent:
– munkavédelmi ismeretek,
– idegen nyelv ismerete,
– legalább „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– parancsnokság székhelyén meglévõ állandó lakhely.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okira-

tok másolatait,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi szak-

mai programot,
– a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött idõ igazo-

lását,
– igazolást a szakmai gyakorlatról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– a rendészeti szakvizsga elvégzésérõl, illetve a rendé-

szeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ és a rendészeti
mestervezetõ-képzõ tanfolyamok elõírt határidõre történõ
elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– az egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasságot
igazoló okirat másolatát.

Illetmény: az illetmény és egyéb juttatások megálla-
pítása a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996.
évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén 2007. októ-
ber 1-jétõl betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-

delkezésre.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Laminé

Antal Éva polgármester (3390 Füzesabony, Rákóczi
út 48.), a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést
(2007. július 16.) követõ 30. nap (zárt borítékban a boríté-
kon „Tûzoltó-parancsnoki pályázat” feltüntetésével).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírá-
lásáról Füzesabony Város Képviselõ-testülete dönt a pá-
lyázat benyújtásának határidejét követõ 60 napon belül.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével – a nyertes pályázó kivéte-
lével – minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Laminé
Antal Éva polgármester, telefon: (36) 542-512.

Medgyesbodzás Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi

képesítés, vagy állam- és jogtudományi egyetemi vég-
zettség,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló

okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.

Bérezés és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtása és határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl (2007. július 16.) számított
30. nap, Medgyesbodzás polgármesteréhez postai úton,
ajánlott küldeményként az alábbi címre: Varga Gábor pol-
gármester, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. [Tele-
fon: (68) 425-000, (30) 338-8225].

A pályázatok elbírálása a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen történik.

Az állás betölthetõ: azonnal.
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Majs és Udvar községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi munkakör betöltésére

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

tori képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– számítógép-kezelõi ismeretek.

Elõnyt jelent: német és/vagy horvát nyelv tárgyalási
szintû ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A körjegyzõ illetményét a képviselõ-testületek a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján
állapítják meg.

Majs Község Önkormányzata szolgálati lakást tud biz-
tosítani.

Érdeklõdni lehet Lajosné Pólya Krisztina polgármes-
ternél.

A pályázatot Majs község polgármesteréhez kell be-
nyújtani, cím: Majs, Kossuth L. u. 199. Tel.: (69) 380-101.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

Benyújtás határideje: a Belügyi Közlönyben való megje-
lenéstõl (2007. július 16.) számított 30. nap.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség

Jogi, Igazgatási és Koordinációs fõosztálya
állást hirdet

hatósági és szabályozási jogász munkakörök
betöltésére

Ellátandó jogi feladatok a Jogi és Szabályozási osztály-
ra kinevezett köztisztviselõ esetében:

– hatósági munkakörben kiemelten: törvényességi és
alakszerûségi szempontból elõkészíti a másodfokú mun-
kavédelmi határozatokat,

– szabályozási munkakörben kiemelten:
= az OMMF jogszabály-elõkészítési felelõsségébe

tartozó jogszabályok, illetve a belsõ szabályzatok
tervezeteinek elõkészítésében való részvétel,

= az OMMF közbeszerzéseivel kapcsolatban ellátja
a külön elnöki utasításban szabályozott feladatait.

Mindkettõ munkakör ellátására meghatározott fel-
adatok:

– ellátja az OMMF általános jogi képviseletét, vala-
mint a jogi képviseletet a munkavédelem keretében hozott
közigazgatási határozatok (munkaügyi) bíróság elõtti
megtámadása miatt folyó perekben a Legfelsõbb Bíróság
elõtt,

– véleményezi az OMMF elnökének aláírási felelõssé-
gébe tartozó, az OMMF gazdálkodásával, mûködésével
összefüggõ szerzõdéstervezeteket.

A munkakörök betöltésére meghatározott feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– jogi egyetemi végzettség,
– legalább hároméves, közigazgatásban töltött gya-

korlat.

Elõnyt jelent:
– jogszabály-elõkészítésben szerzett gyakorlat,
– felsõfokú OKJ munkavédelmi szakképesítés,
– jogi szakvizsga.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– a jelentkezõ szakmai önéletrajzát részletesen bemu-

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

nyítványt,
– iskolai, illetve egyéb végzettséget tanúsító okiratok

hiteles másolatát.

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

A jelentkezés határideje: a Belügyi Közlönyben történõ
közzétételtõl (2007. július 16.) számított 30. nap.

A jelentkezést – zárt borítékban – az Országos Munka-
védelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség címére (1399 Bu-
dapest, Pf. 639) a Jogi, Igazgatási és Koordinációs fõosz-
tálya részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban, szakmai kérdésekben ér-
deklõdni a Jogi, Igazgatási és Koordinációs fõosztályon:
06 (1) 346-9481-es telefonszámon lehet.

A kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, határozatlan
idõtartamra szól.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
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Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-ában foglaltakra figyelemmel, az intézmény tevé-
kenységi körének részbeni változása miatt a Központi
Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet alapító okiratát – a
pénzügyminiszterrel egyeztetve – az alábbiak szerint
adom ki.

1. A költségvetési szerv neve: Központi Élelmiszer-tu-
dományi Kutatóintézet

2. A költségvetési szerv rövidített neve: KÉKI

3. A költségvetési szerv neve és rövidített neve angolul:
Central Food Research Institute (CFRI)

4. A költségvetési szerv székhelye és levelezési címe:
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

5. Telephelyei:
3915 Tarcal, Könyves Kálmán u. 54. (KÉKI 1. számú

telephely)
3934 Tolcsva, Konstantin pince hrsz. 24/a. (KÉKI

2. számú telephely)

6. A költségvetési szerv felügyelete: Az Intézet felügye-
letét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
látja el.

7. Az alapító jogokat gyakorló: a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter

8. Az Intézet alapítója: a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter

9. Az Intézet alapításának idõpontja: 1959.

10. Az Intézet mûködésének idõtartama: határozatlan
idejû

11. Az Intézet gazdálkodási jogköre: önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költ-
ségvetési szerv.

12. Az Intézet vezetõjének, gazdasági vezetõjének kine-
vezési és felmentési rendje:

A fõigazgatót a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter nevezi ki határozatlan idõtartamra, és menti fel,
egyúttal gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A gazdasági vezetõt a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter határozatlan idõtartamra, a fõigazgató javas-
latára nevezi ki és menti fel, a további munkáltatói jogokat
a fõigazgató gyakorolja felette.

13. Az Intézet dolgozóinak jogállása:
Az Intézet dolgozóinak munkaviszonyára a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezé-
seit kell alkalmazni. A KÉKI dolgozói felett a munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja.

14. Az Intézet fõigazgatójának beszámolási kötelezett-
sége:

A fõigazgató az Intézet mûködésérõl és gazdálkodásá-
ról szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek.

15. Az Intézet Szervezeti és mûködési szabályzata
Az Intézet mûködésére, a külsõ és belsõ kapcsolataira

vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési sza-
bályzat (SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t az Intézet fõ-
igazgatója készíti el, amely a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter jóváhagyásával válik érvényessé.

16. A KÉKI alaptevékenysége a gazdasági tevékeny-
ségek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR)
szerint:

73 100 – Mûszaki természettudományi kutatás és kísér-
leti fejlesztés

73 103-6 – Agrártudományi kutatás és kísérleti fej-
lesztés

Ezen belül:
– Élelmiszer-tudományi alap- (alapozó), alkalmazott

és adaptációs kutatások, valamint kísérleti fejlesztések,
amelyek a korszerû élelmiszer-elõállítás és fogyasztás tu-
dományos megalapozását célozzák, különös tekintettel az
élelmiszer-biztonság és a korszerû táplálkozás tématerüle-
tekre, valamint a környezetkímélõ és energiatakarékos
technológiák, élelmiszer-ipari környezetvédelem és a fo-
gyasztók egészségvédelmének kérdéseire, továbbá a ma-
gyar nemzeti élelmiszer-biztonsági stratégiával és prog-
rammal kapcsolatos társadalmi, gazdasági elemzésekre.

– Analitikai mérések végzése, élelmiszerek minõsítése
céljából.

– Új technológiák ipari bevezetésében való közremû-
ködés.

– Országos Élelmiszeripari Környezetvédelmi Prog-
ram szervezése, valamint a környezetvédelmi célprogra-
mok koordinálására Programiroda mûködtetése.

– Termékfejlesztés.
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– Hatósági élelmiszer-ellenõrzést segítõ analitikai
módszerek fejlesztése.

– Közép- és felsõfokú oktatásban való részvétel az élel-
miszeripar területén.

21.500 – Egyéb kiadói tevékenység. Ezen belül a szak-
terület eredményeinek intézeti kiadványban való megje-
lentetése.

17. A KÉKI kiegészítõ tevékenységi köre a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR) szerint:

92.52. Múzeumi tevékenység, kulturális örökségvé-
delem

01.13. Gyümölcs, szõlõ, fûszernövény termelése
– bor- és csemegeszõlõ termesztése
– borkészítés saját termelésû szõlõbõl (szõlõmust, sûrí-

tett szõlõmust, szõlõbor a pezsgõ és habzóbor nélkül)
15.93. – Bortermelés

18. A KÉKI vállalkozási tevékenysége:
75.195 Költségvetési szervek vállalkozási tevékeny-

sége
Ezen belül:
Gazdálkodó szervezetek megrendelése alapján díjfize-

tés ellenében végzett munkák, szolgáltatások.
Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok végzése.
A KÉKI vállalkozási tevékenységet folytathat, ennek

minõsül jelen alapító okiratban rögzített tevékenységi kör-
höz tartozó olyan tevékenység, amelyet a KÉKI szakmai
jellegébõl adódóan, bevétel és ennek révén eredmény el-
érése, illetõleg haszonszerzés céljából üzletszerûen, piaci
alapon végez.

A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek
együttes összege két egymást követõ évben nem halad-
hatja meg a ténylegesen teljesített – költségvetési támoga-
tást is magában foglaló – összbevétel egyharmadát. A vál-
lalkozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem ve-
szélyeztetheti.

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

19. Az Intézet törzsszáma: 323143-000

20. Az Intézet államháztartási azonosító száma: 037107

21. Az Intézet szakágazati besorolási száma: 731000

22. A vagyonkezelés módja:

A KÉKI kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a
magyar állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont.
A vagyonkezelõi jogosultságot a Kincstári Vagyon Igaz-
gatóság, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és a KÉKI
közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Ezen alapító okirat 2007. június 1. napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 30.637/2002. számú, 2002. március
28. napján kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2007. május 30.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA

Pályázat
halászati jog hasznosítására

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Halászati Hatósága

pályázatot hirdet

1. a Tiszadobi-holtág,
2. az Oláhréti tápcsatorna

magyar államot megilletõ halászati jogának hasznosítására.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentációk 15 000 Ft díj megfizetése mellett átvehetõk a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati osztályán (4400 Nyíregy-
háza, Bessenyei tér 1.).

A pályázatok benyújtási határideje:
2007. augusztus 31. 12 óra.

Részletes felvilágosítást a (42) 594-120-as vagy a (30) 202-4762-es telefonszámon Kozma Péter halászati fõfelügye-
lõtõl lehet kérni.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.; képviseli: Sándor István igaz-
gató; továbbiakban: kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából

nyilvános pályázatot

hirdetett a magyar állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ 4024 Debrecen, Sumen u. 2., hrsz. 9572/11.
szám alatti, kivett irodaház megnevezésû, 266 m2 területû és 647 m2 felépítményû ingatlan értékesítésére.

A pályázati eljárás az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 46. § (3) a) pontja értelmében eredménytelenül zárult.
A közhiteles, teljes terjedelmû pályázati felhívás megjelenési helye: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hi-

vatalos Értesítõ; a megjelenés idõpontja: 2007. január 3., annak módosításáé: 2007. január 24., a rövidített pályázaté a
Hajdú-bihari Naplóban 2007. január 27. és a Népszabadságban 2007. január 29. napja volt.
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KINCSTÁRI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság [KÖTI-KÖVIZIG, 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.;
telefon: 06 (56) 501-900; fax: 06 (56) 343-801] – továbbiakban: kiíró – a módosított 58/2005. (IV. 4.) Korm. sz. rendelet
17. §-ában foglaltak alapján

nyilvános pályázat

keretében bérbe adja a magyar állam tulajdonában és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
vagyonkezelésében lévõ,

1. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 10. szám alatti, sétány mellett lévõ (a szolnoki 9688/3. hrsz.-ú ingatlanon elhelyez-
kedõ) 1053 m2 hasznos alapterületû kétszintes épületet.

A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja minimum: 400 000 Ft/hó + áfa.
Jelige: „Szálló”. Ajánlati biztosíték: 40 000 Ft.

2. 5000 Szolnok, Tiszaligetben lévõ (a szolnoki 9688/3. hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedõ) zárt, földszintes, Tisza-híd
felõli laboratóriumi épületbõl 352,8 m2 nagyságú épületrészt.

A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja minimum: 200 000 Ft/hó +áfa.
Jelige: „Labor”. Ajánlati biztosíték: 20 000 Ft.

3. 5000 Szolnok, Mártírok út 24/a. sz. alatti telephely – a szolnoki 5383. hrsz.-ú ingatlanból – 4906 m2 nagyságú, ke-
rítés által határolt területet és a rajta lévõ 542 m2 nagyságú épületet.

A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja minimum: 300 000 Ft/hó +áfa.
Jelige: „Telephely”. Ajánlati biztosíték: 30 000 Ft.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– az éves bérleti díj megjelölését, (az áfaérték külön feltüntetésével),
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az ál-

lamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,
– az ingatlan tervezett hasznosításának rövid ismertetését,
– az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot,
– a bérlettel kapcsolatos kikötések elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrend-
ben: a megajánlott bérleti díj, a meghatározott mértékû kauciót meghaladó mértékû biztosíték fizetése, a hasznosítás
módja.

A bérleti szerzõdés(ek) megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes ajánlattevõ pénzügyi garanciát – legalább negyed-
éves bérleti díj elõzetes megfizetését (kaució adását) – vállalja a kiírónak a bérleti szerzõdés megkötése és az ingatlan
birtokbaadása közötti idõszakban.

A kiírásban megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázó a kiíró MÁK 10045002-01712096 egyszámlájára a pályázat be-
nyújtását megelõzõen köteles befizetni, mely összeget a kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek a pályázatelbírálást követõ
15 munkanapon belül visszafizet. Az ajánlati biztosíték után kiíró kamatot nem fizet.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosí-
tékot elveszti.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30 nap.
A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy db zárt, cégjelzés nélküli borítékban „KÖTI-KÖVIZIG ingatlan + az

ingatlanhoz tartozó jelige” feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján

2007. augusztus 31-én 10 óráig

a kiíró alábbi címen található irodájában: 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4., 434. sz. iroda (5002 Szolnok, Pf. 63).
A pályázati ajánlatok bontása 2007. szeptember 4-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében a kiíró hivatalos helyiségeiben

történik a fenti címen.
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A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, valamint az ingatlanok megtekinthetésének lehetõségérõl
információ kérhetõ a KÖTI-KÖVIZIG Igazgatási osztályán, Vona Titusz vagyongazdálkodási csoportvezetõnél az (56)
501-900-as telefonszámon.

A pályázaton való részvétel feltétele az adott ingatlanokra vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályá-
zati dokumentáció 2500 Ft + áfa vissza nem térítendõ ellenértékért átvehetõ a pályázati felhívás közzététele napjától a
pályázati felhívás leadása napjáig munkanapokon a kiíró fenti címén, a IV. em. 431. irodában.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi

határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.
A pályázati ajánlatok elbírálási idõpontja az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 10 napon belüli, melyet a kiíró egy al-

kalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.
A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésrõl írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított

15 napon, illetve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 napon belül tájékoztatja az
ajánlattevõket.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy az

ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfo-
galmazott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
– valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta

után nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
– az ajánlattevõ nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási já-

rulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– az nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek.

KINCSTÁRI VAGYON HASZONBÉRLETBE ADÁSA

A HM Budapest Erdõgazdaság Zrt. (1033 Budapest, Hévízi u. 4/A) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Honvédelmi Miniszté-
rium közti vagyonkezelési szerzõdés, valamint a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség (vagyonke-
zelõ) és a HM Budapest Erdõgazdaság Zrt. (szakkezelõ) között létrejött megállapodás alapján átruházott jogkörben,
mint a bérbeadói jogok gyakorlója és kötelezettségek teljesítõje (továbbiakban kiíró)

nyilvános pályázat

keretében legfeljebb kétéves (2007. szeptember 17.–2009. szeptember 16.) meghatározott idõtartamra haszonbérletbe
adja a magyar állam tulajdonában és a kiíró szakkezelésében lévõ alábbi ingatlanokat:
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Pályázati
azonosító

Községhatár Helyrajzi szám
Földrészletek
teljes területe

[ha]

Bérelhetõ
területnagyság

[ha]

A bérbe adandó
terület használati

módja

Bérleti díj
minimális
összege
(Ft/év)

Ajánlati
biztosíték

(Ft)

bruttó

TAP-07/01 Tapolca 0207.,
0193.,
0189.,
0194.

85,5379 76,9294 Legeltetés,
kaszáltatás

600 000 60 000

Pályázati
azonosító

Községhatár Helyrajzi szám
Földrészletek

területe
[ha]

Bérelhetõ
területnagyság
(Nyírád XVII.
bauxit. védne-
vû bányatelek)

(ha)

A bérbe adandó
terület

használati módja

Bérleti díj
minimális
összege
(Ft/év)

Ajánlati
biztosíték

(Ft)

bruttó

NYIR-07/12 Nyirád 072/3/c. 9,1857 9,6507 Bányamûvelés 100 000 10 000
Nyirád 073/9/b. 0,465

1. A pályázaton való részvétel feltételei:
Pályázatot benyújtani csak az adott pályázati azonosítóra vonatkozóan lehet. Amennyiben a pályázó mindkét pályá-

zati azonosítóra is pályázni kíván, azonosítónként külön kell a dokumentációt megvásárolnia, amelynek ára 10 000 Ft +
áfa, és pályáznia. A pályázó csak arra a pályázati azonosítóval megjelölt területre pályázhat, amelyre a dokumentációt
megvásárolta és az ajánlati biztosítékot befizette.

A pályázaton részt vehetnek külön-külön, vagy együttesen magánszemélyek, belföldi jogi személyek, gazdasági tár-
saságok, amelyik ellen nem folyik csõd-, vagy felszámolási eljárás, nincs köztartozása, nem áll végelszámolás alatt.

2. A pályázat formai követelményei, tartalma, benyújtása:
Az adott azonosítóval jelölt helyrajzi számú földrészletek haszonbérletére vonatkozó pályázatot a megjelölt címre

zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, magyar nyelven személyesen, vagy (bizo-
nyító erejû okirattal) meghatalmazott útján kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a mûvelni
kívánt terület pályázati azonosítóját, valamint a következõ jeligét: „Nyírád-Tapolca 2007–2009”.

A pályázatot tartalomjegyzékkel ellátva, bekötve kell benyújtani.
A pályázati dokumentáció átvételének, valamint a pályázatok benyújtásának helye és ideje: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.
2007. július 25-tõl 2007. augusztus 27-ig munkanapokon (minden hétfõtõl péntekig) 8 órától 11 óráig.
A pályázati dokumentáció a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését

követõ elsõ naptól térítés ellenében személyesen átvehetõ.

A pályázati ajánlatokat
2007. augusztus 27-én 11 óráig

kell benyújtani személyesen, vagy (bizonyító erejû okirattal) meghatalmazott útján a fenti címen.
Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevõ pályázati azonosítóként külön-külön tegyen egyösszegû ajánlatot.

3. Az ajánlat pénzügyi és egyéb feltételei, a fizetés módja és ütemezése:
A pályázó a pályázatban a megajánlott haszonbérleti díjra csak a kiírásnak megfelelõ módon tehet ajánlatot.
A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott ajánlati biztosítékot köteles fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályá-

zó, a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. CIB-nél vezetett 10700244-25564103-51100005 számú egyszámlájára „ajánlati
biztosíték” megjelöléssel a pályázat benyújtását megelõzõen köteles befizetni. Az ajánlati biztosíték összegét a kiíró a
nem nyertes ajánlattevõknek a pályázat elbírálását követõ 15 munkanapon belül visszafizeti. Az ajánlati biztosíték után a
kiíró kamatot nem fizet. A nyertes pályázó esetében az ajánlati biztosíték az elsõ évi haszonbérleti díjba beszámításra
kerül.

Amennyiben a pályázó ajánlatát visszavonja, vagy, ha a haszonbérleti szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak fel-
róható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) Ajánlati adatlapot (a pályázati dokumentáció 1. melléklete),
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b) az ajánlattevõ adatait:
– magánszemély esetén: név, személyazonosító adatok (születési helye, év, hó, nap, anyja neve, lakcíme), adóazono-

sító szám,
– egyéni vállalkozó esetén: név, a vállalkozói igazolvány száma, adószám és adóazonosító szám, vállalkozói igazol-

vány másolata,
– belföldi jogi személyek, gazdasági társaság esetében: név, székhely, adószám, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

(bejegyzés hiányát kifejezetten közölni kell), hitelesített aláírási címpéldány.
c) Nyilatkozatot a haszonbérlet idõtartamára vonatkozóan (kizárólag 1 vagy 2 éves idõtartam jelölhetõ meg).
d) Nyilatkozatot a felajánlott éves haszonbérleti díj összegérõl (a pályázati dokumentáció 2. melléklete).
e) Az ajánlati biztosíték befizetésének teljesítésérõl történõ banki igazolást.
f) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az ál-

lamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs (a pályázati dokumentáció 3. melléklete).
g) Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az ajánlat benyújtásának határidejétõl számított 90 naptári nap idõ-

tartamra ajánlati kötöttséget vállal (a pályázati dokumentáció 4. melléklete).
h) Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban, valamint pályázati dokumentációban elõírt kötelezõ

feltételeket a pályázó magára nézve kötelezõen elfogadja (a pályázati dokumentáció 5. melléklete).
i) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatában közölt adatok a valóságnak megfelelnek (a pályázati dokumentá-

ció 6. melléklete).
j) Nyilatkozatot az együttes pályázatról* (a pályázati dokumentáció 7. melléklete).
k) A pályázónak mellékelnie kell a NYÍR-07/12 pályázati azonosítójú haszonbérleti terület esetében a meglévõ külszí-

ni bányászati jogosultságának igazolását.

4. Pályázat bontása és elbírálása:
A pályázati ajánlatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik, amelyen csak a kiíró képviselõi, valamint pályázók

személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.
A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl a kiíró közjegyzõi okiratot készíttet.
A pályázatok bontásáról készült jegyzõkönyv a bontást követõ 30 nap elteltével – igény esetén – az érdekeltek által

megtekinthetõ.
A kiíró a pályázat eredményérõl és a döntésrõl írásban tájékoztatja az ajánlattevõket.
A pályázatok bontása: 2007. augusztus 27-én 11.30-kor az Uzsai Erdészeti Igazgatóságon (8321 Uzsa, Erdészte-

lep 19. címen) történik.
A kiíró a döntést a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 napon belül hozza meg.

5. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
– a pályázat benyújtására meghatározott határidõ lejárta után nyújtották be,
– a pályázati azonosítóval jelölt terület megbontásával tették az ajánlatot,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, akinek a kiíróval szemben a pályázatok bontásakor lejárt fizetési kötelezettsége van,
– a megajánlott éves haszonbérleti díj a pályázati felhívásban közzétett bérleti díj minimumösszegét nem éri el,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetõleg a pályázati dokumentációban meghatározott

feltételeknek.

A kiírót nem terheli szerzõdési kötelezettség érvénytelen pályázat esetén. Amennyiben az ajánlat bérleti díj összege
nem éri el a felhívásban foglalt adott helyrajzi számra vonatkozó minimális bérleti díj összegét abban az esetben a kiírót
nem terheli szerzõdéskötési kötelezettség.

6. A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. fenntartja jogát arra, hogy
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén az érvényes pályázatok soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést,
– amennyiben ugyanazon pályázati azonosítóval megjelölt terület esetében, a legjobb árajánlatok azonosak, akkor

versenytárgyalást tartson az érintett pályázókkal,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen annak elõrebocsátásával, hogy az aján-

lattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalma-
zott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná,

* Együttes pályázat esetén.
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– a HM Budapest Erdõgazdaság Zrt. a nyertes pályázóval abban az esetben kössön szerzõdést, amennyiben a vagyon-
kezelõ képviselõje az erre vonatkozó jóváhagyást megadja. Ennek elmaradása esetére a kiíró nem vállal kártérítési
kötelezettséget.

7. A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempont:
– az adott pályázati azonosítóval ellátott földrészletekre vonatkozóan megajánlott haszonbérleti díj összege,
– a vállalt haszonbérlet idõtartama (a hosszabb idõszak kedvezõbb rangsorolást kap).

8. Szerzõdéskötés:
A haszonbérleti szerzõdéskötés a bontás napját követõ 30 napon belül a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. tárgyaló-

termében (1033 Budapest, Hévízi út 4/A) történik. A haszonbérleti szerzõdések a HM Infrastrukturális Ügynökség
jóváhagyása után lépnek érvénybe.

9. Egyebek:
Az ingatlan birtokbaadására a haszonbérleti szerzõdésben meghatározott idõpontban, külön eljárás keretében kerül sor.
A haszonbérleti szerzõdéskötés feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza.
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás írásban kérhetõ a következõ címeken: HM Budapesti Erdõ-

gazdaság Zrt., 1300 Budapest, Pf. 212. Telefax: 06 (1) 387-8859 és 06 (1) 387-8862. E-mail: bp-erdo@bp-erdo.hu.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) megbízásából eljáró Közép-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.) mint árvereztetõ, a továbbiakban: árvereztetõ a kincs-
tári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés keretében

értékesíti a magyar állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Szolnoki Kirendeltség

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Térmérték
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Szolnok, belterület 147/7. 245 Kivett udvar 1/1 2 352 000 392 000

Árverési elõleg: 235 200 Ft.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A kikiáltási ár az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint került
megállapításra.

Az árverés idõpontja: 2007. augusztus 29. 10 óra.

Az árverezõnek személyesen, vagy képviselõje útján az árverés idõpontját megelõzõen legkésõbb 1 órával kell jelentkeznie
az árverésen való részvételre.

Az árverés helye: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. sz. alatti III. sz. Irodaház 5.33 tanácsterem.
Az ingatlan 2007. augusztus hó 1-jén és 2-án tekinthetõ meg elõzetesen egyeztetett idõpontban.
Az ingatlannal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Dencs István igazgatási osztályvezetõtõl az (56) 501-970-es telefonszámon.

Az árveréseken való részvétel feltételei:
Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes

feltételeit.

A jelentkezés feltételei
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;

2007/30. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1583



– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-
matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása,

– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs 6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalom-
biztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját
megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) befizetni.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes
vételárhátralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, bankhitelígérvényt vagy a vételárhát-
ralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árve-
rés nyertese köteles a teljes vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár na-
gyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a
szerzõdéskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen,
– ha nem jelent meg egy árverezõ sem,
– ha az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytele-

nítésérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés következõ helyezettjével történõ szerzõdéskö-

tésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a szerzõ-
dést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A Szombathelyi Határõr Igazgatóság, mint árvereztetõ (9700 Szombathely, Söptei u. külsõ) vagyonkezelõ a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rende-
let vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a magyar állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:
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Szombathelyi Határõr Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Térmérték
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Szombathely, belterület 2008/10. 64 202 Telephely 1/1 146 771 100 24 461 850

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 14 677 100 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint.
A határozott idejû bérletekkel terhelten kerül meghirdetésre. Az ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. augusztus hó 13. 9.30 óra.

Az árverés helye: Szombathelyi Határõr Igazgatóság, igazgatói tanácsterem (9700 Szombathely, Söptei u. külsõ).
Az árverezõnek személyesen, vagy képviselõje útján az árverés idõpontját megelõzõen legkésõbb 1 órával kell jelentkeznie az
árverésen való részvételre.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ:
Béres Károly hõr. alezredestõl, tel.: 06 (94) 311-240/7370, vagy Andor Imre hõr. mk. õrnagytól, tel.: 06 (94) 311-240/7372.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása,
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs 6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalom-

biztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátra-
lékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt vagy a vételárhát-
ralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árve-
rés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés sikertelen, ha
– nem jelent meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvényteleníté-

sérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
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Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,
melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16. – a továbbiakban kiíró) a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

1. számú Balatonboglár Körzeti Földhivatalnál az 5143/2. hrsz.-ú „kivett üdülõépület és udvar” megnevezésû 2 ha
5502 m2 alapterületû, természetben Balatonlelle, Köztársaság utca 23. (ingatlan-nyilvántartás szerint Köztársaság u. 5.)
szám alatti ingatlant;

2. számú Balatonboglár Körzeti Földhivatalnál a 3076. hrsz.-ú „kivett üdülõépület és udvar” megnevezésû 1 ha
4792 m2 alapterületû, természetben Balatonlelle, Honvéd utca 67. (ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel házszám)
alatti ingatlant és a Balatonboglár Körzeti Földhivatalnál a 3116. hrsz.-ú „kivett üdülõépület és udvar” megnevezésû 1 ha
0653 m2 alapterületû, természetben Balatonlelle, Honvéd utca 70. szám alatti ingatlant – ingatlanegyüttest;

3. számú Baja Körzeti Földhivatalnál 069/5. hrsz.-ú (1 ha 0461 m2); 056/6. hrsz.-ú (1 ha 300 m2); 077/5. hrsz.-ú (18 ha
4800 m2) „Kivett telephely” megnevezésû és 076/1. hrsz.-ú (4039 m2) „kivett út” megnevezésû, természetben Baja külte-
rületén található ingatlanegyüttest;

4. számú Sárbogárd Körzeti Földhivatalnál a 0281/2. hrsz.-ú „kivett épület és udvar” megnevezésû összesen 24 ha
7031 m2 alapterületû, természetben Sárbogárd külterületén található ingatlant;

5. számú Tapolca Körzeti Földhivatalánál a 1883. hrsz.-ú „kivett kultúrház” megnevezésû 5171 m2 alapterületû, ter-
mészetben Tapolca, Dobó tér 1. szám alatti ingatlant és

6. számú Tapolca Körzeti Földhivatalánál a 1877/18. hrsz.-ú „kivett lakóház” megnevezésû 874 m2 alapterületû, ter-
mészetben Tapolca, Dobó tér 3. szám alatti ingatlant.

Az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, 5-ös és 6-os számú ingatlanokra – ingatlanegyüttesekre csak külön-külön tehetõ ajánlat.

Ajánlati biztosíték

1. számú ingatlan tekintetében: 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint
2. számú ingatlanegyüttes tekintetében: 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint
3. számú ingatlanegyüttes tekintetében: 16 000 000 Ft, azaz tizenhatmillió forint
4. számú ingatlan tekintetében: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint
5. számú ingatlan tekintetében: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint
6. számú ingatlan tekintetében: 16 000 000 Ft, azaz tizenhatmillió forint

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01637511-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártát
megelõzõ napon be kell érkeznie) a jelige

1. számú ingatlan vonatkozásában „Balatonlelle, Köztársaság utca 23.”
2. számú ingatlanegyüttes vonatkozásában „Balatonlelle, Honvéd utca 67. és Honvéd utca 70.”
3. számú ingatlanegyüttes vonatkozásában „Baja külterületi ingatlanok”
4. számú ingatlan vonatkozásában „Sárbogárd, külterületi ingatlan”
5. számú ingatlan vonatkozásában „Tapolca, Dobó tér 1. Klub”
6. számú ingatlan vonatkozásában „Tapolca, Dobó tér 3. Szálló” 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 1. számú ingatlan, a 2. számú ingatlanok, a 4. számú ingatlan és a 6. számú ingatlan per-, teher- és igénymentesek.
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A 3. számú ingatlanok mindegyikét a Baja Város Önkormányzatának elõvásárlási joga terheli, ezen túl a
069/5. hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal földmérési jelek elhelyezését biztosító használati
joga is be van jegyezve.

Az 5. számú ingatlan tekintetében a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. javára vezetékjog – kábel létesítéséhez – került
bejegyzésre, egyebekben az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálat nem készült. Az
ajánlattevõ köteles az ajánlattételével egyidejûleg nyilatkozni arról, hogy ebbõl a ténybõl, valamint az esetlegesen szük-
séges környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálatok készítésével, ezen túlmenõen a vizsgálatokból fakadó esetleges kár-
térítéssel kapcsolatos további kötelezettségek megtérítését, kártérítést, illetve bármilyen kártérítési térítés iránti igényt,
követelést nem támaszt és nem érvényesít. Amennyiben a területen környezetvédelmi és tûzszerészeti kárelhárítás
szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a majdani vevõt terheli.

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 KVI Hasznosítási Tanácsa javaslata alapján – nyilvános ár-
tárgyalás tartható. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhív-
hatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlanok jellemzõi:
1. számú ingatlan:
a város központjától kb. 2 km távolságra a Köztársaság u. és a Balaton közötti területen, fekszik.
A Balatonlelle, Köztársaság utca 23. szám alatti ingatlan három oldalról bekerített, negyedik oldalát a Balaton határol-

ja kiépített 89 m hosszú védmûvel, csónakkikötõvel.
Balatonlelle Város Helyi Építési Szabályzatáról alkotott 7/2005. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet és annak módosítá-

sa a 23/2005. (XII. 23.) Önkormányzati rendeletével a területet az Üü-1 jelû építési övezetbe sorolta. Az övezetben sza-
badon álló beépítésû üdülõépületek, üdülõtáborok, kempingek helyezhetõk el, lakóépületek nem létesíthetõk. A kiala-
kítható telekméret minimum 5000 m2.

Az ingatlanok összközmûvesek, az ellátás a település kommunális hálózatairól, teljesen önálló közmûbekötésekkel
megoldott.

2. számú ingatlanegyüttes:
Balatonlelle üdülõterületén a Honvéd utcában, egymással szemben találhatók.
A Balatonlelle, Honvéd utca 67. szám alatti ingatlan a vasúti pálya és a Honvéd u. között, a Balaton parttól kb. 300 m-es

távolságra van.
A Balatonlelle, Honvéd utca 70. szám alatti ingatlan a Honvéd utca Balaton felõli oldalán található. A telekhatár és a

vízpart között 30–40 méteres parti sáv (szabad strand) húzódik.
A területet a helyi önkormányzat az Üü-4 jelû építési övezetbe sorolta. Az övezetbe szabadon álló beépítésû üdülõ-

épületek, üdülõtáborok, kempingek helyezhetõk el, lakóépületek nem létesíthetõk. A kialakítható telekméretet minimum
2000 m2.

Az ingatlanok összközmûvesek, az ellátás a település kommunális hálózatairól, teljesen önálló közmû-bekötésekkel
megoldott.

3. számú ingatlanegyüttes:
Az ingatlanok Baja város külterületén, de közel a városhoz helyezkednek el. A 077/5. hrsz.-ú – 1960-as években épült

volt honvédségi laktanya – ingatlanon 17 db épület-építmény (õrépület, raktárépületek, irodaépület, trafóház, föld alatti
létesítmények) a 056/6. és 069/5. hrsz.-i ingatlanokon 2-2 db, összesen 548 m2 alapterületû óvóhely és technikai fedezék
található.

Vízellátás fúrt kútból, szennyvízelhelyezés saját tárolóba történt. Az ingatlanok elektromosenergia-ellátását 1991-ig
– az ingatlanon lévõ trafóházon keresztül – 220 kW teljesítményû elektromos energia biztosította.

4. számú ingatlan:
Az ingatlan a várostól 5 km távolságra, a Sárszentmiklós – Dunaújvárosi úttól 800 m-re fekszik. Környezetében jel-

lemzõen mezõgazdasági mûvelésû területek vannak.
Az ingatlan speciális honvédelmi funkciót (harcálláspont volt) látott el. Az ingatlanon 31 db épület, építmény talál-

ható, melyek 1987-ben épültek. Bruttó alapterületük 8059,79 m2.
Az ingatlan évek óta üres, használaton kívüli. Az ingatlan vízellátása saját kútról volt megoldva, elektromosenergia-

ellátás biztosított, az épületek fûtését központi olajkazán biztosította. Gázvezeték és városi csatornahálózat nincs ki-
építve, a szennyvízelvezetés területen található szikkasztóba történt.

A terület jelenleg K-HM, különleges honvédelmi terület besorolású.
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Az ingatlan hasznosításához a mindenkori tulajdonosnak a rendezési terv módosításával lehet érvényes szabályozási
tervet kialakíttatni. Ennek megvalósulására a kiíró szavatosságot nem vállal, a szabályozási terv elkészíttetésének
kezdeményezése a pályázó feladata és kockázata.

5., 6. számú ingatlan:
Tapolca városközpontjától távolabb, a Dobó lakótelepen találjuk. Az ingatlanok összközmûvesek, az ellátás a telepü-

lés kommunális hálózatairól, teljesen önálló közmûbekötésekkel megoldott.
Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók

rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
Az 1-es, 2-es és 4-es számú ingatlanok tekintetében (külön-külön), 36 000 Ft, azaz harminchatezer forint (30 000 Ft +

6000 Ft áfa); a
3-as számú ingatlan tekintetében 24 000 Ft, azaz huszonnégyezer forint (20 000 Ft + 4000 Ft áfa); az
5-ös és 6-os számú ingatlanok tekintetében (külön-külön) 18 000 Ft, azaz tizennyolcezer forint (15 000 Ft + 3000 Ft

áfa) csekken (csekk átvehetõ: Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. I. emelet 122. sz. irodában) történõ befizetését követõen,
titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. I. emelet 122. címén személyesen,
vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon 8.30–16 óra (pénteken 8.30–13 óra) között a pályázati felhívás
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától az ingatlan utolsó megtekintésére jelen pályázati
felhívás szerint biztosított idõpontot megelõzõ munkanap (2007. augusztus 22.) 16 óráig. A meghatalmazott köteles
közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlanokkal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, in-
formációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõ-
nek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ in-
formációt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl,
amely befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Az ingatlanok bemutatása:
Az ingatlanok 2007. július 31-én és 2007. augusztus 23-án 10 órától 13 óráig tekinthetõk meg. Az ingatlanok megte-

kintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a kiíró felelõsséget
nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat (ingatlanonként – ingatlanegyüttesenként külön-külön) zárt, cégjelzés nél-

küli borítékban a megadott jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, a
kiíró fenti címén (I. emelet 101. számú irodában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a ki-
íróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha az azonos ajánlattevõ
által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. augusztus 28-án 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
kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott (ingatla-

nonként – ingatlanegyüttesenként külön-külön) a részvételi feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöl-
tött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.
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1. a pályázati kísérõlap a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról mellékelve, a pályázati dokumentáció
megvásárlását igazoló 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 kell kiegyenlíteni (4. számú
formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a magyar állammal és szervezeteivel szemben adó-, vám-,
társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozás nincs és a pályázó erre vonatkozó nyilat-
kozatát (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 lejártát megelõzõ napon a kiíró Magyar Állam-
kincstárnál 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 az ingatlanok vonatkozásában környezeti és
tûzszerészeti vizsgálat nem készült. Kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlanokkal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ
környezeti károkért és az ezzel összefüggõ esetleges kárelhárítás a vevõt terheli (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 ingatlanokkal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési sza-
bályok 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).

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: a kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját
követõ 90. naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befize-
tett 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-
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vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztály I. emelet 101. szobában kell

a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázatok elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
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 a megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettsé-
get kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt
határidõ 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.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdálkodó szervezet esetén

cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
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vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva, a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség a „részvétel
feltételei” cím alatt az 5. és 7. pontokban szereplõ adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában.

A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiány-
pótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat be-
adási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyan-
azon dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok tájékoztató jelleggel a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés,
értékesítés, pályázatok” menüpont alatt is olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatóságon Molnárné Hettmann Emília értékesítési fõelõadótól, tel.: (1) 373-5720, fax: (1) 373-5625.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) (továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében együttesen értékesíti a magyar állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Bátaszék
külterületén található, 0369/11. helyrajzi számon nyilvántartott, 13 201 m2 területû út és 0369/12. helyrajzi számon nyil-
vántartott, 367 472 m2 területû út, anyaggödör megnevezésû ingatlanokat.

Ajánlati biztosíték: 3 500 000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer 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 „Bátaszék 0369/11. és 0369/12. helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása” jelige feltünteté-
sével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanokat határozott idõtartammal, 2008. november 30-ig haszonbérlõ bérli. A haszonbérlõnek 2008. november

30-ig tartó, határozott idõre szóló elõvásárlási joga van.
Fentieken kívül az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlanok jellemzõi:
Az ingatlanok Bátaszék külterületén, a várostól 5 km távolságra, a Mórágy-Geresdi dombság keleti peremén, a Kö-

vesdi hegyhát északi lejtõjén, Csábrágon található. Szomszédságában a Wienerberger Téglaipari Zrt. tulajdonában lévõ
agyagbánya, a magyar állam tulajdonában és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévõ, a Szekszárd-Geresdi
Dombság Tájvédelmi Körzet védelemre tervezett és védett területei vannak.

Az ingatlanok mezõgazdasági termelésbõl történõ kivonása megtörtént, de a haszonbérlõ 2007. július 22-én kezdte
meg a bányászati kitermelési tevékenységet.
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Megközelíthetõk Bátaszékrõl Kövesd-pusztáig 3 m széles, 3 km hosszú aszfaltozott úton, tovább 2 km hosszú föld-
úton. A várhatóan 2010-re megépülõ M6–M56 sz. gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala – mely egyben a V/C jelû Hel-
sinki folyosó, s mint ilyen, az európai észak–déli forgalmi rendszer részét képezi – az ingatlanoktól keletre, kb. 1200 m
távolságra húzódik.

A 0369/11. hrsz.-ú út és a 0369/12. út, anyaggödör megnevezésû ingatlanok csak együtt forgalomképesek, mivel az
utóbbinak a 0369/11. hrsz.-ú út az egyetlen megközelítési lehetõsége.

0369/11. hrsz.-ú út: az ingatlan bekerítetlen, 580 m hosszú és átlagosan 24 m széles, hosszan elnyúló, kissé íves, sík te-
rület. Rajta egy 12 m széles földút húzódik.

0369/12. hrsz.-ú út, anyaggödör: az ingatlan bekerítetlen, szabálytalan alakú, völgyekkel szabdalt, dombos, út, agyag-
gödör megnevezésû terület.

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 10 000 Ft +2000 Ft áfa, összesen 12 000 Ft, azaz tizenkettõezer forint árnak csekken tör-

ténõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Szekszárd, Liszt F. tér 3. II. emelet címén sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû ma-
gánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak
csatolnia kell.

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

napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Bátaszék 0369/11. és 0369/12. hely-

rajzi számú ingatlanok megvásárlása” jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar
nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlatté-
teli határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással.
Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. augusztus 28. 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
kezelni.

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-
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),
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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 MÁK 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 ingatlanokat a bérlõ használja, ezért bérlõt elõvásárlási
jog illeti (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
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.
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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 Igazgatósága Tolna Megyei Iroda, 7100 Szekszárd, Liszt F.

tér 3. II. 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

ajánlotta.
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
határidõ 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.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû

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-
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csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja*.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs lehetõség*.
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
ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A 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
a KVI Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Tolna Megyei Irodában, telefon/fax: (74) 510-912, (74) 510-913.

MÉRLEGBESZÁMOLÓK

A Telefonnal a Rászorultakért Alapítvány
2006. évi közhasznú beszámolója

A súlyosan mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók, siketek és nagyotthallók, valamint az egyéb nagyon súlyos
betegek telefontámogatásával foglalkozó alapítvány 1999-tõl kiemelkedõen közhasznú. Vállalkozási tevékenységet
nem folytat, valamennyi bevétele és költsége a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos.

Adóazonosító: 19637152-1-41
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

B) Forgóeszközök 25 984 D) Saját tõke 25 966
Pénzeszközök 25 984 Induló tõke 54 475

C) Aktív idõbeli elhat. 282 Tõkeváltozás 346
G) Passzív idõb. elhat. 130

Eszközök összesen 26 266 Források összesen 26 266

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban
C) Összes bevétel 30 371
F) Összes tevékenység költsége 59 226
I. Tárgyévi eredmény –28 855
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2006-ban az alapítvány által nyújtott támogatás összesen 51 567 E Ft volt, 2555 db elbírált pályázatra.
Az alapítvány részletes közhasznú jelentése az alapítvány székhelyén hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig megtekinthetõ.

Könyvvizsgáló: ADÓ TEAM Kft.
Kamara sz.: 002453.

Budapest, 2007. június 6.

Dr. Buzás Ottó s. k.,
a kuratórium elnöke

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a 2006-ban befejezõdõ autópálya-beruházások ellenõrzésérõl (0712)

Az Állami Számvevõszék éves ellenõrzési tervének megfelelõen végezte el a 2006-ban befejezõdõ autópálya-beruhá-
zások ellenõrzését, amely a 2006. január 1. és 2006. október vége között forgalomba helyezett gyorsforgalmi útszaka-
szokra irányult (5 szakasz, 135,2 km).

Az állami beruházásokra vonatkozó, normatívákat tartalmazó, egységesen alkalmazandó jogi szabályozás hiányában
az állami beruházások kormányzati szinten nem koordináltak, a megvalósításuk a piaci körülmények hatásai alapján
esetleges, szervezetfüggõ, elsõsorban finanszírozási és nem rendszerszemléletû. A gyorsforgalmi úthálózat (autópályák
és autóutak) fejlesztése a 2000-es években kiemelt állami feladattá vált, amelynek koncepcióját 2003 végéig a Kormány
határozatokban rögzítette, ami nem volt idõtálló, mert a fejlesztési célok összetétele és prioritásai folyamatosan változ-
tak (autópályává fejleszthetõ autóút, majd autópálya-építés, a beruházások eltérõ szakaszolása, a kezdési és befejezési
határidõ módosulása). 2004. január 1-je óta a gyorsforgalmi közúthálózat közérdekûségérõl és fejlesztésérõl, a megvaló-
sítandó beruházásokról és azok határidejérõl törvény rendelkezik (Aptv.), amely hatályba lépése óta 8 alkalommal mó-
dosult. Ez nem segítette az autópálya-fejlesztések törvényi szabályozásának kiszámíthatóságát és növelte a végrehajtás
kockázatát. Mindez szerepet játszott abban, hogy a 2006 végéig átadni tervezett 313 km gyorsforgalmi út (17 szakasz)
68%-át (10 szakasz, 212 km) helyezték ideiglenesen forgalomba.

A 2006-ban átadott és az ÁSZ által ellenõrzött 117,7 km autópálya és 19,5 km fõút megvalósítása 2006. decem-
ber 31-ig 143,4 milliárd Ft-ba került. Ezen felül a koncesszióban megvalósult M5 és M6 autópálya-szakaszok építési
költsége a koncessziós szerzõdés szerint 136 milliárd Ft volt, amelyet a Magyar Állam a rendelkezésre állási díj része-
ként a koncessziós idõszak alatt fizet meg a koncessziós társaság részére.

A területszerzési feladatok lebonyolítására az NA Zrt.-tõl két társaság és egy ügyvédi iroda kapott párhuzamosan
megbízást. A területszerzés során a résztvevõk tevékenysége egymástól függött, szétaprózott és nehezen átlátható volt.
Ez, valamint a földterületek kisajátítás útján való megszerzése megnövelte a területszerzés idõigényét és ezáltal a befeje-
zési határidõ betartását is veszélyeztette. A beruházásokhoz szükséges állami földterületeket az NA Zrt. piaci értéken
tudta igénybe venni a vagyonkezelésre kijelölt állami szervezetektõl, a megszerzésre fordított pénzeszközök az állami
tulajdonosi körön belül maradtak úgy, hogy a hitelbõl történõ finanszírozás miatt kamatfizetési kötelezettség is keletke-
zett. Az autópályák nyomvonalát minden esetben környezeti hatástanulmány alapján jelölték ki, amelynek során
figyelembe vették az illetékes hatóságok és az érintett önkormányzatok elvárásait.

A Programutak esetében a kivitelezõk kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretében történt. Az ajánlati felhívá-
sok feltételei – az a pályázó felelt meg a kiírásnak, aki az utóbbi 5 évben már épített 10 km 2×2 sávos újonnan átadott au-
tópályát – behatárolták a lehetséges kivitelezõk körét. Ebbõl és az Aptv. szerint 2004–2006-ban átadni tervezett gyors-
forgalmi utak volumenébõl az következett, hogy a megépítendõ útszakaszok száma meghaladta a lehetséges kivitelezõk
számát a hazai piacon, ezért versenynyomással a kivitelezõknek nem kellett számolniuk. A kivitelezõi pályázatokat min-
den esetben a legalacsonyabb árat ajánló pályázó nyerte, ugyanakkor a legalacsonyabb ár önmagában nem jelenti a leg-
gazdaságosabbat. Az NA Zrt.-nél nem készültek – a tulajdonosi jogokat gyakorló sem követelte meg – olyan elõzetes
számítások, amelyek alapján a beruházások gazdaságossága megítélhetõ lenne. Az NA Zrt. egységár adatbázisa nem
adott viszonyítási alapot az ajánlatok értékeléséhez, mert az abban szereplõ árak képzése és elemei nem ismertek.
A mélyépítésekre – köztük az autópálya-építésekre – egységes árképzési elv országos szinten nem áll rendelkezésre.
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Az NA Zrt. a kivitelezésre vonatkozó pályázati felhívását engedélyezési terv alapján hirdette meg, a pályázati sza-
kaszban átadott kiviteli terv mélységû tendertervek alapján az elvégzendõ feladatokat pontosították. A szerzõdések min-
den esetben átalányáras árformát tartalmaztak, a kivitelezõk kockázataikat az ajánlati árakban érvényesítették, mindez
az árak növekedése irányába hatott. Az NA Zrt. nem végzett költségszakértõi tevékenységet és az elõkészítés folyamatá-
ban nem biztosította a mûszaki tartalomváltozások és azok költségkövetkezményeinek követésére alkalmas szakmai és
informatikai hátteret.

Az Aptv. alapján az ellenõrzött gyorsforgalmi útszakaszokat 2006. végéig kellett átadni. A gazdasági közlekedési mi-
niszter által jóváhagyott, illetve aláírt kivitelezési szerzõdésekben a befejezési határidõket a törvényi elõíráshoz képest
több hónappal elõrehozták (2006. március 30-ra, az M7-nél április 30-ra), amelynek nem volt szakmai indoka, annak
meghatározásakor nem vették figyelembe az elõkészítettség tényleges helyzetét és a kivitelezés idõszükségletét. Ennek
következtében a Programutaknál a befejezési határidõket meghosszabbították, illetve az M7 beruházásnál a határidõ be-
tartása érdekében a mûszaki tartalmat megváltoztatták, amelynek többletköltsége nettó 987,4 millió Ft volt.

Az NA Zrt.-nél nem szabályozott a beruházások megvalósításának minõségbiztosítási folyamata, a minõségi követel-
mények érvényre juttatását célzó elõírásokat a kivitelezési és a mérnöki szerzõdések tartalmazták. A beruházások mû-
szaki elõírásai jól részletezettek voltak, ugyanakkor a mûszaki átadás-átvételi eljárások során a minõsítési követelmé-
nyeknek csak részben tettek eleget. A beruházások megvalósítása során a tervtõl, illetve a vonatkozó elõírásoktól több
esetben eltértek, ami kockázati tényezõ. Az NA Zrt. az eltérések miatt a jótállási idõszakot meghosszabbítja, illetve mi-
nõségi levonást eszközöl.

Az ellenõrzés megállapításai alapján javasoltuk, hogy a Kormány kezdeményezze a gyorsforgalmi úthálózat közérde-
kûségérõl és fejlesztésérõl szóló törvény módosítását annak érdekében, hogy az írja elõ a gyorsforgalmi útfejlesztések
megvalósítása elõtt azok költséghatékonyságát megalapozó gazdaságossági számítások készítését, továbbá tekintse át
komplex módon az állami beruházások megvalósításának szabályozását, irányítását, ellenõrzését és a szükséges intézke-
déseket tegye meg.

A gazdasági és közlekedési miniszternek javasoltuk, hogy kezdeményezze a Pénzügyminisztériumnál az állami tulaj-
donban lévõ földterületek vagyonkezelõi jogának közcélból történõ térítésmentes átvételére vonatkozó eljárási rend ki-
dolgozását, továbbá alapítói határozattal rendelje el, illetve intézkedjen, hogy a beruházás kivitelezõjének kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás csak a megfelelõ elõkészítést követõen induljon és kiviteli terveken alapuljon, az NA Zrt.
alakítsa ki a minõségirányítási rendszert, szabályozza a minõségbiztosítás folyamatát, az NA Zrt. igazgatósága biztosítsa
a területszerzési tevékenység átláthatóságát és gyorsítsa fel a megfelelõ monitoring és kontrolling rendszer kialakítását.

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

PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás
Kiskunhalas városban

a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

Pályázati feltételek: a pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, vagy azok konzorciuma. Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben ve-
het részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek szá-
mára. A pályázónak – konzorcium esetén annak egyik tagjának – az ajánlatok benyújtási határidejétõl visszamenõleg
számított, legalább 2 év folyamatos helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell rendelkez-
nie. A további feltételek a pályázati kiírásban és a részletes pályázati felhívásban meghatározott szabályok szerint.

A pályázati kiírás beszerzésének helye, módja, ideje és költsége: a pályázati kiírás és a részletes pályázati felhívás Kis-
kunhalas Város Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (6400 Kiskunhalas, Hõsök tere 1.) 50 000 Ft + áfa befizetése
ellenében vehetõ át a pályázat benyújtására nyitva álló határidõig a következõ napokon: hétfõn 8–12, szerdán 8–17, csü-
törtökön 13–17 óra között. A befizetés történhet készpénzzel vagy átutalással Kiskunhalas Város Önkormányzat OTP
Bank Nyrt.-nél vezetett 11732064- 15338806 számú bankszámlájára, „Buszközlekedés” megjelöléssel.
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Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. szeptember 17. 12 óra.

Az ajánlatok bontása: az ajánlatok bontására 2007. szeptember 17-én 14 órakor kerül sor Kiskunhalas Város Polgár-
mesteri Hivatal 108-as számú tanácskozótermében (6400 Kiskunhalas, Hõsök tere 1.).

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a pályázat nyertese csak az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pá-
lyázó lehet a pályázati kiírásban meghatározott szempontok szerint.

Eredményhirdetés: a kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen a pályázati ajánlatok bontásától számított 30 nap-
tári napon belül, illetve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül írás-
ban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

Egyéb kérdések:
Kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül – a

közszolgáltatási szerzõdést megköti.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2007. november 1.
Kiíró a közszolgáltatási szerzõdést határozott idõtartamra, 8 évre köti, a meghosszabbítás lehetõsége nélkül.

BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) az alábbi szövegû (hosszú) bélyegzõjét
2007. július 15-tõl a következõ szövegû körbélyegzõre cserélte:

Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.

Az értesítés megjelenésétõl számítva a körbélyegzõ az érvényes.
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MÛSORSZOLGÁLTATÁSI
SZABÁLYZATOK

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy az alábbi, vezetékes mûsorszolgáltatást
végzõ mûsorszolgáltatót közmûsorszolgáltatóvá nyilvání-
totta:

– Surányi Produkciós Stúdió Kft. – 595/07 (III. 7.)
ORTT határozat és

– Konyári Pávakör Egyesület – 465/07 (II. 21.) ORTT
határozat alapján.

A mûsorszolgáltatói szabályzataikat az alább közöljük.

A Surányi Produkciós Stúdió Kft.
mûsorszolgáltatói szabályzata

I. Általános szabályok
1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. köteles a nemzet, a

nemzeti, az etnikai, a nyelv és más kisebbségek méltóságát
és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más
nemzetek méltóságát.

2. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. köteles rendszere-
sen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájé-
koztatni a közérdeklõdésre számot tartó hazai események-
rõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló
eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az
eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ
véleményeket is beleértve.

3. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. köteles biztosítani
a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi
álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változa-
tosságával köteles gondoskodni a körzet lakosai érdeklõ-
désének színvonalas kielégítésérõl.

4. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. 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,

e) a vételkörzet különbözõ területeinek társadalmi, gaz-
dasági, kulturális életét környezeti-természeti állapotát,
értékeit megjelenítõ mûsorszámok bemutatására,

f) a helyi civil szervezetek tevékenységére, helyi esemé-
nyekre, történésekre mûsorszámok bemutatására,

g) a helyi eseményekre, történésekre, hírekre, informá-
ciókra.

5. A Surányi Produkciós Stúdió Kft.-nek az erõszak ön-
célú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemu-
tató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszá-
mot közzétennie tilos.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való független-
ség biztosítékai

1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. tulajdonosai nem
fejthetnek ki direkt politikai tevékenységet, és függetlenek
politikai pártoktól és mozgalmaktól.

2. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. mûsorkészítõi poli-
tikai pártoktól függetlenül készítik mûsoraikat.

3. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. nem fogad el pár-
toktól, politikai mozgalmaktól támogatást.

4. A helyi politikával foglalkozó mûsorokban és a hírek-
ben a rendszeres, átfogó, elfogulatlan, hiteles és kiegyen-
súlyozott tájékoztatás követelményeit a Surányi Produk-
ciós Stúdió Kft. megtartja.

5. Választási kampányidõszakban a versengõ jelöltek-
nek azonos esélyt nyújtanak a megszólalásra.

6. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. lehetõvé teszi,
hogy bármely vitás ügyben minden érintett szereplõ kifejt-
hesse véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban
nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet sze-
mélyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, ne-
mek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más
kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási cso-
port elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége,
hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben –
akár technikai eszközökkel is megakadályozza.

7. Az esetlegesen elõforduló panaszokat, helyreigazítási
kérelmeket a mindenkori törvényi szabályozásnak megfe-
lelõen kezeljük.

8. Hírmûsorok szerkesztése során a mûsorkészítõ szer-
kesztõ köteles tárgyilagos, elfogulatlan, hiteles és pontos
tájékoztatást adni mind a közérdeklõdésre számot tartó ha-
zai, mind a külföldi események tekintetében.

9. A hírmûsorok készítésekor pártok, önkormányzati
tisztviselõk az anyag hitelességének elkészítésében a szer-
kesztõt nem befolyásolhatják.

10. A hírmûsorok tartalmát megváltoztatni kizárólag a
fõszerkesztõnek van jogosultsága.

III. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai kö-
vetelmények

1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. adásaiban is igyek-
szik ápolni a helyes és választékos anyanyelvi kultúrát.
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2. A munkatársai számára alapvetõ követelmény, hogy
kerüljék az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen ki-
fejezések indokolatlan használatát.

3. Az a munkatárs, aki e követelményeket nem teljesíti,
a képernyõrõl eltanácsolható.

IV. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ren-
delkezések

1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. köteles a nemzeti,
az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alap-
vetõ érdekeit tiszteletben tartani.

2. A nemzeti, nyelvi, etnikai kisebbségekrõl szóló mû-
sorainkba bevonjuk az érintett kisebbségi szervezeteket is,
esetleg a kisebbségi önkormányzatok képviselõit vagy
más érdek-képviseleti szerv munkatársait.

V. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sok-
féleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. a kultúra sokszínû-
ségének bemutatására törekszik.

2. A mûvészeti tevékenység színvonalának és kiegyen-
súlyozottságának érdekében a mûsorkészítõk rendszere-
sen alkalmat teremtenek az alkotómûvészek a mûvészeti
szervezetek és intézmények véleményének megismerte-
tésére.

3. A mûsorok készítõi mûvészeti mûsoraikban nem ér-
vényesíthetnek semmiféle kirekesztést vagy hátrányos
megkülönböztetést.

4. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások
közvetítését is – nem szolgálhatnak politikai Propagandát
és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világné-
zeti meggyõzõdések ellen.

VI. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. nem sugároz sem-

milyen, a kiskorúak személyiségfejlõdésére károsan ható
mûsorszámot.

2. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. nem igyekszik a
kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztö-
nözni.

3. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. adásaiban nem
használ közízlést sértõ kifejezéseket.

4. Gyermekek szerepeltetésekor különös gonddal kell a
mûsorszolgáltatónak eljárnia: ki kell kérni a szülõ vagy a
gondviselõ hozzájárulását, és nem élhet vissza a szereplõ
tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.

VII. Megkülönböztetett jelzéssel ellátott mûsorszámok
közzétételi módja

A Surányi Produkciós Stúdió Kft. a törvényben megha-
tározott módon megkülönböztetõ jelzéssel látja el a tör-
vényben meghatározott mûsorszámokat.

VIII. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. adásaiban reklám

közzétehetõ.

2. A Surányi Produkciós Stúdió Kft.
a) adásaiban nem reklámozható alkoholtartalmú ital és

dohánytermék,
b) mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége

szerint alkoholtartalmú ital vagy dohánytermék elõállítója
és forgalmazója,

c) mûsoraiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ
munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszo-
nyuktól függetlenül – nem jelenhetnek meg mûsorszolgál-
tatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

IX. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemények forrását mindig ellen-

õrizni kell, azokat kizárólag az erre illetékes szervtõl, an-
nak felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl lehet el-
fogadni.

X. 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 tájékozódás szabadsághoz való
jogának érvényesülését

1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. mûsorkészítõje
munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és
tudása szerint végzi.

2. A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a fõszer-
kesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt.

3. Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mû-
sorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ kö-
teles felettesét tájékoztatni.

4. A mûsorkészítõket a fõszerkesztõ bízza meg és menti
fel, tevékenységük során neki tartoznak felelõsséggel a
mûsorukban elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten
belül.

XI. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és
magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra

1. A politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak párt-
ban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem
viselhetnek.

2. A mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek meg-
felelni sokoldalú tájékoztatás követelményének, így külö-
nösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valami-
lyen politikai, illetõleg világnézetet.

XII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
1. A Surányi Produkciós Stúdió Kft. köteles a nemzetet,

a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltósá-
gát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti
más nemzetek méltóságát.

2. Mûsorkészítõi mindig tiszteletben tartják az újság-
író-etika alapvetõ szabályait, és az e mûsorszolgáltatási
szabályzatban megfogalmazott elveket. Az e szabályok el-
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len vétõket a fõszerkesztõ felelõsségre vonja. A szankciók
fokozatai:

a) szóbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli figyelmeztetés,
c) határozott idejû eltiltás a kamerától,
d) végleges eltiltás a kamerától.

XIII. Egyéb rendelkezések
A Surányi Produkciós Stúdió Kft. megrendeléseivel,

valamint a külsõ munkatársak megbízásaival nem teremt-
het lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre a közmû-
sor-szolgáltató alkalmazottai számára.

A szabályzatot a Surányi Produkciós Stúdió Kft. egy-
hangúlag elfogadta.

Szigetszentmiklós, 2007. 01. 10.

Surányi József s. k.,
ügyvezetõ

A Konyári Falu Tv
mûsorszolgáltatási szabályzata

I. Konyári Falu Tv mûsorszerkezete, a közszolgálati
mûsorok megjelölésével

1. A Konyári Falu Tv mûsorszerkezete két elembõl áll,
a) képújság
b) saját készítésû mûsor heti 2 órában
2. Képújság
A Konyári Falu Tv a képújságban a közszolgálati funk-

ciónak megfelelõen a következõ elemeket kívánja megje-
leníteni:

a) helyi önkormányzat hírei, hirdetményei, közérdekû
információk (40%),

b) közérdekû információk, autóbusz-menetrend, vasúti
menetrend, falugazdász ügyfélfogadási ideje, könyvtár
nyitvatartási ideje, mûvelõdési és ifjúsági ház nyitvatartási
ideje, programjai (20%),

c) helyi társadalmi szervezetek programjai, rendezvé-
nyei (10%),

d) lakossági és vállalkozói hirdetések (30%).
Az a), b) és c) pontok alapján a képújságban szereplõ

elemek 70%-a megfelel a közszolgálati kvóta kritériu-
mának.

3. A saját készítésû mûsor címe: Aktuális települési hí-
rek. Feladata:

a) a mûsorszolgáltató vételkörzetében élõ hallgatók, né-
zõk rendszeres tájékoztatása a közérdeklõdésre számot
tartó kérdésekrõl,

b) helyi és térségi társadalmi szervezetek bemutatása,

c) helyi és térségi oktatási és mûvelõdési intézmények
bemutatása,

d) a helyben élõ nézõk tájékozódási, kulturális, állam-
polgári, életviteli szükségleteinek, igényeinek kielégítése,

e) oktatási, képzési célú ismeretek közzététele,
f) tudományos tevékenység és eredmények ismertetése,
g) gyermek- és ifjúsági mûsorok, valamint a gyermek-

védelem céljait szolgáló ismeretterjesztõ, felvilágosító
mûsorok közzététele,

h) a mindennapi életvitelt segítõ, az állampolgárok jogi
és közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmó-
dot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a
közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elõsegítõ isme-
retek terjesztése,

i) sportesemények közvetítése,
j) hírszolgáltatás.
Fentiek alapján a saját készítésû mûsorok 100%-ban

közszolgálati mûsorok.

II. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános sza-
bályok

1. A Konyári Falu Tv tiszteletben tartja a nemzet, a
nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltósá-
gát és alapvetõ érdekeit, nem sérti más nemzetek méltó-
ságát.

2. A Konyári Falu Tv rendszeresen, átfogóan, elfogulat-
lanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre
számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörze-
tében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl,
összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl
alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket
is beleértve.

3. A Konyári Falu Tv biztosítja a mûsorszámok és a né-
zetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondos-
kodik a helyi lakosok széles köre, illetve minél több cso-
portja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

4. A Konyári Falu Tv 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 társadal-
mi körülményeik következtében súlyosan hátrányos hely-
zetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé té-
telére,

e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazda-
sági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemuta-
tására,

f) a helyi eseményekre, történésekre, hírekre, informá-
ciókra.
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5. A Konyári Falu Tv az erõszak öncélú alkalmazását
követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a
szexualitás öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz
közzé.

III. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való független-
ség biztosítékai

A Konyári Falu Tv nem fejthet ki direkt politikai tevé-
kenységet. Politikai pártoktól, politikai mozgalmaktól
függetlenül készíti mûsorait, azoktól támogatást nem fo-
gad el.

Pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és kép-
viselõi a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt, hírma-
gyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

IV. 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 Konyári Falu Tv a vételkörzetében (helyi) élõ hall-
gatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a jellemzõ vé-
leményeket bemutatni, ideértve az eltérõ 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 kérdésekkel kapcsolatos véleményét,
hangot adhat politikai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a
mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások szemé-
lyiségi 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. A mûsorkészítõ felelõs-
sége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt eset-
ben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.

4. A közmûsor-szolgáltató köteles a mûsorban elhangzó
értesülések hitelességét ellenõrizni. Ha egy témában a
források egymásnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban
utalni kell.

5. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szük-
ségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális rész-
letek közlését, kiemelten az események képanyagainak ki-
választása esetében.

6. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és
maradéktalanul helyesbíteni kell.

V. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai kö-
vetelmények

1. A Konyári Falu Tv valamennyi mûsorszolgáltatásá-
val hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához, érvénye-
síti a helyes nyelvhasználatot.

2. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó
és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan rövi-
dítéseket.

3. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és
trágárság.

4. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorok-
ban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és
szép beszédre.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sok-
féleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

1. A Konyári Falu Tv mûsorai elõsegítik a kulturális, tu-
dományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.

2. Tudományos kérdésekben lehetõséget ad az eltérõ ál-
láspontok, vélemények bemutatására.

3. Mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet tanúsít. Világ-
nézeti, vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés
nem hangozhat el a mûsorszámokban.

VII. Megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok
közzétételi módja

Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni reklámot, a
közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai
és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott
mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világ-
nézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúakról szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok

elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdést, a világ
megismerését, a helyes magatartásminták megismerését.
Lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint
mindezek tiszteletét, az egymás iránti tolerancia fejlesz-
tését.

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. A közmûsor-szolgáltató
nem élhet vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhi-
szemûségével.

4. 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.

IX. Reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A reklám tényállásaiért a mûsorszolgáltató e törvény

szerint felelõsséggel nem tartozik.
2. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított –

mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mû-
soridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama
nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a
reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kí-
vüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít.
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3. Reklám csak a mûsorszámok – összetett mûsorszá-
mokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A
sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben termé-
szetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szü-
netekben közzétehetõ.

4. A Konyári Falu Tv mûsorában alkoholtartalmú ital
nem reklámozható. Mûsorszámát nem támogathatja a fõ
tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és for-
galmazója.

Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen részt vevõ
munkatársak sem képben sem hangban nem jelenhetnek
meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hir-
detésben.

5. Reklám nem ösztönözhet az egészségre, biztonságra
és környezetre ártalmas magatartásra.

6. Reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kisko-
rúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevéte-
lére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét
és lehetõségeit illetõen, nem lehet félrevezetõ

7. A reklám, a közérdekû közlemény a jótékonysági fel-
hívás 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 forrá-
sát ellenõrizni kell, illetve közzétételekor egyértelmûen
meg kell nevezni.

4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-
szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.

XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészí-
tõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-
kai, a mûsorkészítés elveinek meghatározásában való
részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az állampolgá-
rok tájékozódási szabadságához való jogának érvényesü-
lését

1. A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfe-
lelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi.

A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szer-
kesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt. Minden olyan esetben,
amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség
megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoz-
tatni.

2. A mûsorkészítõk a felelõs szerkesztõnek tartoznak
felelõsséggel a mûsorukban elhangzottakkal kapcso-
latban.

3. A mûsorszolgáltató önállóan határozza meg a mûsor-
szolgáltatás tartalmát, és azért felelõsséggel tartozik.

XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és
magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra

1. A Konyári Falu Tv mûsorszámaiban közremûködõ
munkatársak mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véle-
ményt, értékelõ magyarázatot – kivéve hírmagyarázatot –
nem fûzhetnek.

2. Politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban,
illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem vi-
selhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek
megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így
különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak va-
lamilyen politikai illetõleg világnézetet.

3. Rendszeresen szereplõ munkatársak sem képben sem
hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál rek-
lámban, illetve politikai hirdetésben.

XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
1. A közmûsor-szolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti,

az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alap-
vetõ érdekeit tiszteletben tartani.

2. A mûsorkészítõk tiszteletben tartják az újságírói etika
alapvetõ szabályait és a mûsorszolgáltatási szabályzatban
megfogalmazott elveket. E szabályok ellen vétõket a fele-
lõs szerkesztõ felelõsségre vonja.

3. A szankciók fokozatai:
a) szóbeli figyelmeztetés
b) írásbeli figyelmeztetés
c) határozott idejû eltiltás a mûsorkészítéstõl
d) végleges eltiltás a mûsorkészítéstõl.

XIV. Egyéb rendelkezések
A Konyári Falu Tv megrendelései, valamint a külsõ

munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehetõséget jo-
gosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató munka-
társai számára.

Konyár, 2007. január 22.

Vass Sándorné s. k.,
Konyári Pávakör Egyesület elnöke
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. július 12–18.)

(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

182. 50. évfolyam L 182. szám (2007. július 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 809/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az eresztõhálókról szóló 894/97/EK,
812/2004/EK és 2187/2005/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 810/2007/EK rendelete (2007. július 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 811/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a méhészeti termékek termelésének és
forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi ren-
delet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 812/2007/EK rendelete (2007. július 11.) az Amerikai Egyesült Államok részére
a sertéshúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezelésérõl

A Bizottság 813/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciá-
lis megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. július 2. és 6. között
kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

IRÁNYELVEK

* A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék vé-
delmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/485/EK:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló,
2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjától eltérõ rendelkezéseket magá-
ban foglaló megállapodás Svájccal való megkötésének Ausztria részére történõ engedélye-
zésérõl

1 EGT vonatkozású szöveg
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Bizottság

2007/486/EK:

* A Bizottság határozata (2006. december 20.) az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó
szerzõdés 65. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (COMP/F/39.234 számú ügy – ötvözet-
felár – határozat újraelfogadása) [az értesítés a C(2006) 6765. számú dokumentummal tör-
tént]

2007/487/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 6.) az Egyesült Királyság számára a VII e ICES-körzet-
ben halászattal eltölthetõ többletnapok biztosításáról [az értesítés a C(2007) 3212. számú
dokumentummal történt]

2007/488/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 11.) a 92/119/EGK tanácsi irányelv értelmében a vágás-
ra szánt sertéseknek védõkörzeteken belüli vágóhidakra köz- és magánutakon történõ szál-
lítása tekintetében az olaszországi Cremona számára mentességek nyújtásáról [az értesítés
a C(2007) 3314. számú dokumentummal történt]

2007/489/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 11.) a 2005-ös dániai Newcastle-betegség elleni küzde-
lem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történõ közösségi pénz-
ügyi hozzájárulás megállapításáról [az értesítés a C(2007) 3315. számú dokumentummal
történt]

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Tájékoztatás az egyrészrõl az Európai Közösség, másrészrõl Dánia kormánya és Grönland
Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének idõpont-
járól

183. 50. évfolyam L 183. szám (2007. július 13.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 814/2007/EK rendelete (2007. július 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

*

* A Bizottság 816/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó mezõgazdasági termékek feldolgozásával elõállított, Törökországból behozott
egyes árukra alkalmazandó éves vámkontingensek megnyitásáról

A Bizottság 817/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem ál-
lapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

A Bizottság 818/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének
és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerû kiviteli engedélyek eseté-
ben a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

A Bizottság 819/2007/EK rendelete (2007. július 12.) az A3 rendszerû kiviteli engedélyek kibocsá-
tásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszõlõ, alma és õszi-
barack)
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A Bizottság 820/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 821/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a 958/2006/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 822/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a 38/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos
pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl

* A Bizottság 823/2007/EK rendelete (2007. július 12.) a Franciaország lobogója alatt közle-
kedõ hajók számára az ICES VIII és IX övezetben (közösségi vizek és harmadik országok
felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) a villás tõkehalra irányuló halá-
szat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/490/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 5.) a németországi túlzott költségvetési hiányról szóló
2003/89/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

2007/491/EK:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó
iránymutatásokról

Bizottság

2007/492/EK:

* A Bizottság határozata (2007. január 24.) a Németország által a Biria-csoportnak nyújtott C
38/2005 (ex NN 52/2004) állami támogatásról [az értesítés a C(2007) 130. számú dokumen-
tummal történt]1

2007/493/EK:

* A Bizottság határozata (2007. február 7.) az Olaszország által a 17/2004 számú, Szicília
régióra vonatkozó törvény 60. cikke alapján nyújtani kívánt C 34/2005 (ex N 113/2005) szá-
mú támogatási programról [az értesítés a C(2007) 284. számú dokumentummal történt]1

2007/494/EK:

* A Bizottság határozata (2007. március 7.) a Portugália által a C 41/2004 (ex N 221/2004)
számmal nyújtani kívánt állami támogatásról, beruházási támogatás az ORFAMA, Orga-
nizaça~o Fabril de Malhas S.A. részére ]az értesítés a C(2007) 638. számú dokumentummal
történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2005/495/KKBP határozata (2005. október 11.) az Európai Unió és Brunei, Szin-
gapúr, Malajzia, Thaiföld és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országoknak az Európai Unió
Acehben (Indonézia) tevékenykedõ megfigyelõmissziójában (acehi megfigyelõmisszió –
AMM) való részvételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkö-
tésérõl
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Az Európai Unió és Brunei közötti, Bruneinek az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedõ
megfigyelõmissziójában (acehi megfigyelõmisszió – AMM) való részvételére vonatkozó, levélvál-
tás formájában létrejött megállapodás

Az Európai Unió és Szingapúr közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevé-
kenykedõ megfigyelõmissziójában (acehi megfigyelõmisszió – AMM) való részvételére vonat-
kozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Az Európai Unió és Malajzia közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevé-
kenykedõ megfigyelõmissziójában (acehi megfigyelõmisszió – AMM) való részvételére vonat-
kozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Az Európai Unió és Thaiföld közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevé-
kenykedõ megfigyelõmissziójában (acehi megfigyelõmisszió – AMM) való részvételére vonat-
kozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Az Európai Unió és a Fülöp-szigetek közötti, ezen országnak az Európai Unió Acehben (Indonézia)
tevékenykedõ megfigyelõmissziójában (acehi megfigyelõmisszió – AMM) való részvételére vo-
natkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

184. 50. évfolyam L 184. szám (2007. július 14.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 824/2007/EK rendelete (2007. július 10.) az egyes halászati termékekre vonatkozó
autonóm közösségi vámkontingensek 2007 és 2009 közötti idõszakra való megnyitásáról és
kezelésérõl1

A Bizottság és a Tanács nyilatkozata

A Bizottság 825/2007/EK rendelete (2007. július 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 826/2007/EK rendelete (2007. július 13.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével meg-
nyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 35. egyedi pályázati eljárásról

A Bizottság 827/2007/EK rendelete (2007. július 13.) a gabonaágazatban 2007. július 16-tól alkal-
mazandó behozatali vámok megállapításáról

* A Bizottság 828/2007/EK rendelete (2007. július 13.) egyes takarmány-adalékanyagok vég-
leges és ideiglenes engedélyezésérõl1

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes rész-
vényesi jogok gyakorlásáról a tõzsdén jegyzett társaságokban

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/38/EK irányelve (2007. július 11.) a Közösségben
nyilvántartásba vett nehéz tehergépjármûvek visszapillantó-tükrökkel való utólagos fel-
szerelésérõl

1 EGT vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/496/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 13.) a Közösségben a baromfiknál elõforduló magas pa-
togenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekrõl
szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3327. számú dokumen-
tummal történt]1

Európai Központi Bank

2007/497/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2007. július 3.) a beszerzési szabályok meghatározá-
sáról (EKB/2007/5)

185. 50. évfolyam L 185. szám (2007. július 17.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 830/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a Burmával/Mianmarral szembeni kor-
látozó intézkedések megújításáról szóló, 817/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 831/2007/EK rendelete (2007. július 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 832/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a 197/2006/EK rendeletnek a korábban
élelmiszerként használt termékek felhasználása tekintetében történõ módosításáról és az
ilyen élelmiszerekre vonatkozó átmeneti intézkedések érvényességének a meghosszabbítá-
sáról1

* A Bizottság 833/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó sta-
tisztikai adatgyûjtésrõl szóló 1172/98/EK tanácsi rendeletben elõírt átmeneti idõszak befe-
jezésérõl1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/498/EK:

* A Bizottság határozata (2007. február 7.) az Olaszország által a 21/2003. sz. szicíliai regio-
nális törvény 14., 15. és 16. cikke értelmében nyújtani kívánt támogatási programról
C 31/2005 (ex N 329/2004) [az értesítés a C(2007) 285. számú dokumentummal történt]1

2007/499/EK:

* A Bizottság határozata (2007. február 21.) a Szardínia régióban a Nuova Mineraria Silius
SpA-nak nyújtott C 16/2006 (ex NN 34/2006) sz. állami támogatásról [az értesítés a C(2007)
473. számú dokumentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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2007/500/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 16.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyek-
ben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítésérõl szóló 1348/2000/EK tanácsi rendelet
alapján az átvevõ intézmények kézikönyvének és a kézbesíthetõ iratok gyûjteményének el-
fogadásáról szóló 2001/781/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3365. számú
dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/501/KKBP együttes fellépése (2007. július 16.) az Európai Unió terrorizmus-
ellenes stratégiájának végrehajtása keretében a terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmá-
nyi és kutatóközponttal folytatott együttmûködésrõl

186. 50. évfolyam L 186. szám (2007. július 18.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 835/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a 974/98/EK rendeletnek az euró Cipru-
son való bevezetése tekintetében történõ módosításáról

* A Tanács 836/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a 974/98/EK rendeletnek az euro Máltán
való bevezetése tekintetében történõ módosításáról

A Bizottság 837/2007/EK rendelete (2007. július 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 838/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-
visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 839/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések
megállapításáról

A Bizottság 840/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérí-
tések mértékének megállapításáról

A Bizottság 841/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 842/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes,
valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosí-
tásáról

* A Bizottság 843/2007/EK rendelete (2007. július 17.) a 712/2007/EK rendeletnek a tagálla-
mok intervenciós hivatalai birtokában lévõ gabonaféléknek a közösségi piacon történõ vi-
szonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képezõ mennyiségek tekinte-
tében történõ módosításáról

* A Bizottság 844/2007/EK rendelete (2007. július 17.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaida-
hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szem-
ben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 81. alkalommal
történõ módosításáról

2007/30. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1609

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:186:SOM:HU:HTML


Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/503/EK:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) a Szerzõdés 122. cikkének (2) bekezdésével összhang-
ban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történõ bevezetésérõl

2007/504/EK:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) az EK-Szerzõdés 122. cikkének (2) bekezdésével össz-
hangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történõ bevezetésérõl

Bizottság

2007/505/EK:

* A Bizottság határozata (2007. január 24.) a „cukorgyártás során keletkezõ iszapok haszno-
sítása” környezetvédelmi demonstrációs projektbe való beruházások állami támogatásról
[az értesítés a C(2007) 121. számú dokumentummal történt]

2007/506/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 21.) a szappanokra, samponokra és hajöblítõ balzsa-
mokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok
meghatározásáról [az értesítés a C(2007) 3127. számú dokumentummal történt]1

2007/507/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 16.) a 2006/140/EK határozatnak a ciprusi kecskékben
meglévõ TSE-rezisztens PrP-génekre vonatkozó vizsgálathoz kapcsolódó, 2007. évi közös-
ségi pénzügyi hozzájárulás tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 3369.
számú dokumentummal történt]

1 EGT vonatkozású szöveg
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest, Ben-
czúr u. 8. I. 5.) mint a CONTUR-BAU Építõipari, Keres-
kedelmi Rt. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 10 045297];
székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.; adószáma:
[11760911-2-42]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a CONTUR-BAU Rt. „f. a.” tulajdonában
álló ingatlant:

1. Vagyoncsoport:
Polgár Ipari Park területén található beépítetlen ipari te-

rület besorolású 0277/43. helyrajzi számú 33 162 m2 terüle-
tû ingatlan.

Irányár: 100 000 000 Ft + áfa.
Az 1. vagyoncsoport esetében a bánatpénz mértéke a

bruttó irányár 10%-a.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért az eladó kelléksza-

vatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári na-

pon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, vala-
mint a meghirdetett ingatlant bemutató feltételfüzet a
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható.

A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánat-
pénz elõzetes megfizetése a CONTUR-BAU Rt. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett



73600149-10003365 számú bankszármájára. (A közle-
mény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „CONTUR-
BAU Rt. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon,
az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánat-
pénz elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor iga-
zolni kell.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogo-
sult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályá-
zó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy
közokiratba kell foglalni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat fo-
rintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételi szerzõdés-
tervezet elfogadásáról. A pályázati ajánlatokban 60 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példány-
ban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„CONTUR-BAU Rt. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.)
– személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2007. augusztus 3-án 8 óra 30 perc –9 óráig

lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pá-
lyázó kérésére átvételi elismervényt kap.

A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 óra-
kor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pá-
lyázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázat-
bontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfi-
zették, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt ve-
hetnek.

A pályázatok nyilvános értékelésére (eredményhirde-
tésre) 2007. augusztus 28-án 9 órakor kerül sor a felszámo-
ló székhelyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszá-
moló a pályázatok értékelését követõen minden pályázót
írásban értesít, egyben a nyertes pályázót értesíti az adás-
vételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.

Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat kö-
vetõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-

ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetes egyezte-
tés alapján tekinthetõ meg [Tóth József, telefon: 06 (30)
931-0686].

További felvilágosítás: Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8201, fax: 321-8072) és Tóth József [telefon:
06 (30) 931-0686] készséggel áll rendelkezésre.

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.: [01 09 717900]; 1111
Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em.; levelezési cím: 1507
Budapest, Pf. 139) mint a JOMA Ingatlanforgalmazó és
Befektetõ Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [08 09 013016];
9027 Gyõr, Szeszgyár u. 7. II. 10.; adószáma:
[13299080-2-08]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Ingatlan megnevezése: kerékpártároló.
Az ingatlan címe: Székesfehérvár, Bõrgyár u. 11.
Hrsz.: 5481/2.
Tulajdoni hányad: 4/120.
Forgalmi értéke: 1 500 000 Ft + áfa.
Ingatlan megnevezése: garázs.
Az ingatlan címe: Székesfehérvár, Virág u. 2.
Hrsz.: 4846/6.
Tulajdoni hányad: 308/2523.
Forgalmi értéke: 2 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-
PERFEKT Kft. gyõri kirendeltsége (9002 Gyõr, Pf. 649)
címre vár, „JOMA Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(DUAL-PERFEKT Kft. gyõri kirendeltsége, 9002 Gyõr,
Pf. 649, 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2007. augusztus 3. déli 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.
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További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 210-0521, vagy
a 06 (30) 224-3712-es telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bon-
tást követõ 10 napon belül a felszámoló az ajánlatokat ér-
tékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül,
melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbí-
rálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írás-
ban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket aján-
ló pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a
jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázatok be-
nyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a VITBONA Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 003466]; 7003
Sárbogárd, Vasút u. 2.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, Sárbogárd,
Vasút u. 2. sz. alatti, 4860/4. hrsz.-on nyilvántartott,
7152 m2 alapterületû, üzem megnevezésû ingatlant, illetve
az ingatlanon található tárgyi eszközöket. Az ingatlan Fe-
jér megyében, Sárbogárd város belterületén található, a fõ-
úttól nyugati irányban leágazó Vasút utca elején.

Irányár: 36 000 000 forint + 7 200 000 Ft áfa =
43 200 000 forint.

A bánatpénz az irányár 20%-a – melynek befizetése fel-
tétele a pályázaton való részvételnek – 8 640 000 forint,
melyet az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizonyítására
az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie a
VITABONA Kft. „f. a.” 11996303-04203047-00000000 sz.
bankszámlájára.

Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag 5000 Ft +
áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett
idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi Er-
zsébet, 1072 Budapest, Dob u. 52.; tel.: 343-5836).

Az értékesítésre kerülõ ingatlan megtekinthetõ 2007.
július 26-án, 10 órától 12 óráig.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában

2007. augusztus 14-én, kedden, délelõtt 9 óráig

„VITABONA Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál, nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt;
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2007. augusztus 14-én, kedden,

délelõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a fel-
számoló székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat, foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pá-
lyázók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2007.
augusztus 21-én, kedden, délelõtt 10 órakor kerülhet sor a
felszámoló székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével, az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2007. augusztus 21-én, kedden, dél-
elõtt 10 óra 30 perckor a felszámoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406];
1054 Budapest, Honvéd u. 8.) mint a HUNGARO-
NAFTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 878256]; 1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 2.; felszá-
molóbiztos: Buga Tamás Imre) felszámolója

nyilvános pályázat

útján egyben értékesíti, az adós cég alábbi vagyontárgyait:
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Mobil üzemanyagtöltõ-állomás Tank Box 10 típusú
mobilkúttal, 2 tartállyal. I. tartály készlete 7480 l gázolaj,
II. tartály készlete 6639 l benzin. Irányár: 15 000 000 Ft.

Ajánlat csak a vagyoncsoport egészére tehetõ. A kút ér-
vényes mûködési engedéllyel rendelkezik. Megtekinthetõ
az adós cég volt telephelyén (Tokod, Gyár út 35.) elõzetes
egyeztetést követõen.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként

kell befizetni az adós cég CIB BANK Zrt.-nél vezetett
04734703-51100005 számú bankszámlájára „Mobilkút
bánatpénz” megjelöléssel.

A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését igazolni
kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatát.

– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldé-

sét követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa,
– a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)

ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.

A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban

2007. augusztus 6-án 9 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 1539 Budapest, Pf. 692.
A borítékra kérjük ráírni: „HUNGARONAFTA Kft. PÁ-
LYÁZAT”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék. Az elõvásárlási jog
gyakorlása a Cstv. és a Ptk. szabályai szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik. A döntésrõl a pályázók egy
héten belül írásban kapnak tájékoztatást. Megtekintés elõ-
zetes egyeztetés után.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Tamás Imre felszámolótól, telefon: a 06 (20)
389-3319.

A Gordius Consulting Rt. (Cg.: [01 10 042573]; 1143
Budapest, Besnyõ u. 13.) mint a ROSH Kereskedelmi,
Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „f. a.” (Cg.: [02 09 070441]; 7632 Pécs, Kodolányi J.

u. 1.) Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk. 02-06-000139. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

ismételt pályázat

útján meghirdeti egyben értékesítésre az adós szervezet
alábbi ingatlanait:

Csombárd, Petõfi u. 12–14. szám alatti, az ingat-
lan-nyilvántartásban Csombárd belterület hrsz.: 1., 136.,
137. szereplõ 3,3 hektáros területen, összesen 788 m2

hasznos alapterületû irodaház, lakóház, udvar (korábban
kastélyszállóként mûködött).

Irányár: 75 000 000 Ft + 20% áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati net-

tó irányár 5%-ának befizetése az adós szervezet Szigetvári
Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-11176457 sz.
számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejé-

nek egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat a „ROSH Kft. f. a. Pályázat” megjelö-

lésû, zárt borítékban kell megküldeni, vagy beadni a hir-
detmény megjelenését (Cégközlöny, 2007. július 19.) kö-
vetõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
szám alatti felszámolói irodában, vagy az 1576 Budapest,
Pf. 52. levélcímre, ezen határidõig.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig je-
lentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet.

Az értékesítésre felkínált ingatlanokra a felszámoló kel-
lékszavatosságot nem vállal, a megtekintett állapotban ke-
rülnek értékesítésre. A felszámoló a pályázatokat közjegy-
zõ jelenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, melynek
eredményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írás-
ban értesíti.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
megvásárlásra jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés alap-
ján a dokumentációs memorandum 20 000 Ft + áfa össze-
gért átvehetõ Bánki Károly felszámolóbiztostól, vagy in-
formáció kérhetõ a 06 (72) 314-255-ös telefonszámon.
Elõre egyeztetett idõpontban kerül az ingatlan bemuta-
tásra.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
GERKULESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 561061]; 1119
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Budapest, Pajkos u. 22/A) Fõvárosi Bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a a felszámolás alatt álló társaság tulajdo-
nát képezõ alábbi készleteket:

fenyõ fûrészáru 43 m3;
bükk furnér 1,944 m3;
krokodilbõr táska 2 db;
krokodilbõr lábbeli 2 db.
A felszámoló a vagyont kizárólag egy egységként kí-

vánja értékesíteni.
A készletek becsült értéke: 1 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 100 000 Ft.
A készletek pályázati ismertetõje elõzetes idõpont-

egyeztetés után a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára, vagy a felszámoló által kezelt pénztárba történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részé-
re visszafizetésre kerül.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírá-
si címpéldányát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befize-
tésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban „GERKULESZ-PÁLYÁZAT” jeligével a felszá-
molóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. eme-
leti titkárságán kell személyesen benyújtani jelen közle-
mény Cégközlönyben való megjelenését (2007. július 19.)
követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével (amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van),

– jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban jelentsék be.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ elér-
hetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.,
dr. Arany Beatrix, tel.: 06 (1) 302-3420.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1.) mint a Hanti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [05 09 007713]; 3433 Nyéklád-
háza, Viola út 35.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Táncsics
M. út 1.) felszámolója, dr. Sükösd Annamária felszámoló-
biztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Vegyes kínai áruk 1543 tételben, egyben történõ értéke-

sítésre, 3 200 000 Ft + áfa értékben.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel ajánlott vételárát, a
fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatko-
zatokat, fedezetigazolást.

– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).

– A megvásárolni kívánt tétel irányára 10%-ának meg-
felelõ ajánlati biztosíték befizetése a Hanti Kft. „f. a.” ne-
vére a TÍZEK Kft. székhelyén, vagy miskolci irodájában
történõ pénztári befizetéssel történhet, legkésõbb az aján-
latok benyújtása idõpontjáig.

– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való meg-
jelenéstõl (2007. július 19.) számított 15. nap 10 óráig kell
benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi elis-
mervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt a kijelölt fel-
számolóbiztostól, dr. Sükösd Annamária felszámolóbiz-
tostól lehet kérni a 06 (70) 776-6239-es telefonszámon.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen ala-
puló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pá-
lyázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
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megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával és teljesítésével a nyer-
tes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az érté-
kesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Hasznos linkek – a jogi tájékoztatás

és jogi továbbképzés területén

Magyar Hivatalos Közlönykiadó
http://mhk.hu/

A bíróságok közösségi jogi honlapja
http://unio.birosag.hu/

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
http://www.irm.gov.hu/

Magyar Ösztöndíj Bizottság
http://www.scholarship.hu/

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jogi Továbbképzõ Intézet
http://www.eltejti.hu/

Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális képzés
http://www.kre.hu/ajk/index.php?n=20&id=36

Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális képzés
http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/kepzesek/kep_post.
htm

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
Deák Ferenc Továbbképzõ Intézet
http://www.jak.ppke.hu/

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Továbbképzõ Szekció
http://www.law.pte.hu/tovabbkepzes/index.html

Szegedi Tudományegyetem
Európa-tanulmányok Központ
http://www2.u-szeged.hu/etk/

Eur-Lex (az Európai Unió jogi portálja)
http://europa.eu.int/eur-lex/

Európai Közösségek Bírósága
http://www.curia.eu.int/

EJTN (Európai Bíróképzõ Hálózat)
http://www.ejtn.net/

Európai Igazságügyi Hálózat
polgári és kereskedelmi ügyekben
http://ec.europa.eu/civiljustice/

Európai Igazságügyi Hálózat büntetõügyekben
http://www.ejn-crimjust.eu.int/

ERA (Európai Jogakadémia)
http://www.era.int/web/en/html/index.htm

EIPA (Európai Közigazgatási Intézet)
http://www.eipa.nl/

DRA (Német Bírói Akadémia)
http://www.deutsche-richterakademie.de/dra/index.jsp

ENM (Francia Nemzeti Magisztrátusképzõ Iskola)
http://www.enm.justice.fr/

IRZ (Német Alapítvány a Nemzetközi Jogi
Együttmûködésért)
http://www.irz.de/

A Maestro fõdíja

M. Tóth Géza Maestro címû, Oscar-díjra jelölt animáci-
ós filmje elnyerte a fõdíjat a NAFF 2007 nevû animációs
filmfesztiválon, amelyet Bosznia-Hercegovina adriai üdü-
lõhelyén, Neumban rendeztek. A versenyben 46 alkotás
vett részt, 36 filmet pedig a Panomára programban vetítet-
tek le. (MTI)

Bangkoki filmfesztivál magyarokkal

A Szabadság, szerelem címû magyar filmmel nyílt meg
a Bangkoki Nemzetközi Filmfesztivál az elmúlt napokban
– tájékoztatott a Magyar Filmunió. Goda Krisztina rende-
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zése Délkelet-Ázsia elsõ számú nemzetközi filmes esemé-
nyét nyitotta meg. A nemzetközi filmgyártás javából válo-
gató, 11 nap alatt több mint 130 alkotást felvonultató
Bangkoki Nemzetközi Filmfesztiválon Hajdu Szabolcs
Fehér tenyér címû alkotását is bemutatják a Panoráma
programban. (MTI)

A rómaiak befolyása

A komáromi Klapka György Múzeum augusztus 31-ig
látható kiállítása húsz poszteren mutatja be, hogyan válto-
zott meg a limes és a Hadrianus-fal mellett élt õslakosság
élete a római birodalom hódításai nyomán. A térképeket,
ábrákat, grafikonokat felvonultató kiállítás a Transzformá-
ció címû európai uniós projekt Kultúra 2000 programja ke-
retében készült. Augusztus végén a tárlat anyaga a Buda-
pest Történeti Múzeumban látható majd. (MTI)

A HEBC hazánk versenyképességérõl

Magyarország versenyképességének javítása érdekében
széles körû nemzeti konszenzuson nyugvó, hosszú távú
nemzeti stratégiára, stabil jogi és gazdasági környezetre,
kiszámíthatóságra és átláthatóságra van szükség – mondta
Takács János, a Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC)
elnöke a tanács éves jelentését bemutató sajtótájékoz-
tatón. (MTI)

90 milliárd K+F

Az idén és jövõre 90 milliárd forint uniós forrást biztosít
a kormány kutatás-fejlesztési pályázatokra az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv keretében – közölte a kormányszó-

vivõ. Daróczi Dávid elmondta: 2007–2013 között össze-
sen 323 milliárd forint jut majd kutatás-fejlesztésre és in-
novációra. A szóvivõ sikeresként értékelte az elsõ fejlesz-
tési tervben a kutatás-fejlesztési pályázatokat: 2004 és
2006 között mintegy ezer pályázatot támogattak közel
38 milliárd forinttal. (MTI)

Rendelet az e-útdíjfizetésrõl

Megjelent az elektronikus útdíjfizetési rendszer beveze-
tésének menetrendjérõl szóló kormányhatározat a Határo-
zatok Tárában. Eszerint 2009. január elsejéig bevezetik a
megtett úttal arányos rendszert a 3,5 tonna megengedett
össztömeget meghaladó gépjármûvek és jármûszerelvé-
nyek körében, az autópályákon, autóutakon és az országos
fõutak egyes részein. A kormányhatározat szerint a meg-
valósítás magántõke forrásainak bevonásával történik.
A magánbefektetõt közbeszerzési eljárás keretében kell
kiválasztani. (MTI)

Félig hûtött Combinók?

A Combinók hûtését nagyobb nyitható ablakokkal és
egyetlen, a középsõ kocsiszekrény fölé beszerelt légkondi-
cionáló berendezéssel tervezi megoldani a BKV. A közle-
kedési vállalat közlése szerint a rendszert 600-700 millió
forintból lehetne megvalósítani jövõ év áprilisára. A kom-
binált hûtési rendszer költsége egyharmada annak, ameny-
nyiért az eredeti szerzõdésben a gyártó cég vállalta volna
a légkondicionálók beszerelését. A Városi és Elõvárosi
Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a problémák csak a
Combinók teljes légkondicionálása lehet a megoldása, va-
gyis az 54 méter hosszú villamosok hûtéséhez három klí-
maberendezést kell beszerelni. A BKV július 23-án indí-
totta el a bankkártyával való fizetési lehetõség kísérleti
programját. (MTI)
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