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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

81/2007. (VIII. 3.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

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

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, 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 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:

1.  §

(1) 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. 13.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának 11. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let és a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la -
pí tó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:)

„11. me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: 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 továb biak -
ban: TEÁOR) 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. és 01.5. sze rin ti
 tevékenységek;”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ 23–31. pon tok kal egé szül ki:
(E ren de let és a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la -

pí tó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:)
„23. nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás: olyan be ru há zás,

amely hez nyúj tan dó tá mo ga tás ra – a tá mo ga tás rész le tes
fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ki fe je zett ren del ke zé se
sze rint – az 1698/2005/EK taná csi ren de let 88. cik ké nek
(1) be kez dé se ér tel mé ben al kal maz ni kell az ál la mi tá mo -
ga tá sok ra az EK szer zõ dés 87–89. cik ké ben fog lalt vagy
azok alap ján meg al ko tott men tes sé gi sza bá lyo kat;

24. kis- és kö zép vál lal ko zás: 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 sze rin ti vál lal ko zás;

25. nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; en nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len be -
ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy több
vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi te le zett
in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó don kom bi -
nált ál ló esz kö ze i re vo nat koz nak. An nak meg ál la pí tá sa kor, 
hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan-e, a
tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap cso la to kat, va la -
mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell figye lembe ven -
ni. A gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj don vi szo nyok tól
füg get le nül kell ér té kel ni. Az eu ró ra való át szá mí tás ra a
tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé nyes árak és
 árfolyam, il let ve azon nagy be ru há zá si pro jek tek ese té ben,
ame lyek nek 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 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let alap ján egye di be -
je len té se szük sé ges, a be je len tés idõ pont ja kor ér vé nyes
árak és ár fo lyam al kal ma zan dó;

26. ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az a vál lal ko zás, 
amely nek sa ját tõ ké je vesz te ség foly tán nem éri el a jegy -
zett tõke fe lét a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló
utol só be szá mo ló ban, és ezen vesz te ség több mint egy ne -
gye de a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ szak alatt ke let -
ke zett;

27. tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a
 jelenértéken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa,
szá za lé kos for má ban ki fe jez ve;

28. szin ten tar tást szol gá ló esz köz: azon esz köz, amely
az ügy fél ál tal már hasz nált tár gyi esz közt, im ma te ri á lis
 jószágot vált ja ki anél kül, hogy a ki vál tás az elõ ál lí tott ter -
mék, a nyúj tott szol gál ta tás, a ter me lé si, il let ve a szol gál ta -
tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nyez né;

29. be ru há zás be fe je zé se: a be ru há zás sal meg va ló sí tott 
lé te sít mény üzem be he lye zé sé nek idõ pont ja;

30. fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a ter mé sze tes sze -
mély, aki e mi nõ sé gé rõl a 28/A.  § alap ján iga zo lást sze rez,
to váb bá aki az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap ból a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007.
(VII. 26.) FVM ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült;

31. 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
 vidékfejlesztési 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 te rü let.”
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2.  §

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

„(1) Amennyi ben kü lön jog sza bály el té rõ en nem ren -
del ke zik, a tá mo ga tá si ké rel met, a ki fi ze té si ké rel met, va -
la mint azok mó do sí tá sá ra irá nyu ló ké rel met (a továb biak -
ban együtt: ké re lem) pos tai úton kell be nyúj ta ni az MVH
ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon az ügy fél lak he -
lye, il let ve szék he lye sze rint ille té kes me gyei MVH ki ren -
delt ség hez.”

3.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ d) és e) pon tok kal egé szül ki:
[Tá mo ga tá si ké rel met az a jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség

nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban együtt: szer ve -
zet) vagy ter mé sze tes sze mély nyújt hat be, aki/amely]

„d) nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén a szám vi te li
jog sza bá lyok sze rint szá mí tott, az adott gaz dál ko dó szer -
ve zet re vo nat ko zó jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb jegy zett
tõ ké nek meg fe le lõ mér té kû sa ját tõ ké vel ren del ke zik;

e) nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén csõd-, fel szá -
mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt nem áll, to váb bá a
ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és
szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról  szóló 
bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 al pont ja
sze rint nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás -
nak.”

4.  §

Az R. 8.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki)
„a) az adott jog cím vo nat ko zá sá ban ren del ke zik az

MVH ál tal ki bo csá tott tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó
vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat tal, és”

5.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ha egy mû ve let az (1) be kez dés a) és b) pont já ban

em lí tett te vé keny sé get is ma gá ban fog lal, ak kor a mû ve let
meg kez dé sé nek idõ pont ja a ko ráb ban meg kez dett te vé -
keny ség idõ pont já val egye zik meg.”

6.  §

(1) Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az igény be vett be ru há zá si tá mo ga tás össze gét ket -
tõs könyv ve ze tés re kö te le zett ügy fe lek nek tõ ke tar ta lék ba
(le kö tött tar ta lék ba) kell he lyez ni, nem ket tõs könyv ve ze -
tés re kö te le zett ügy fe lek nek az egyéb be vé te lek kö zött
kell el szá mol ni sa ját köny ve lé sük ben.”

(2) Az R. 20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ügy fél kö te les a tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha -
gyott el szá mol ha tó ki adá sok össze gé nek leg alább 80%-át
tel je sí te ni. Ki vé telt ké pez ez alól a köz be szer zés sel meg -
va ló su ló be ru há zás ad dig a mér té kig, amed dig azt a köz be -
szer zés ered mé nye in do kol ja.”

7.  §

Az R. 23.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén az üze mel te -

té si kö te le zett ség idõ tar ta mát az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sá tól kell szá mí ta ni.

(5) Nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás ese tén nem ve he tõ
igény be tá mo ga tás a szin ten tar tást szol gá ló esz köz be szer -
zé sé hez.”

8.  §

Az R. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Fel újí tás sal, kor sze rû sí tés sel járó, va la mint a nem
me zõ gaz da sá gi be ru há zás a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá -
sát meg elõ zõ en nem kezd he tõ meg.”

9.  §

(1) Az R. 27.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell)
„c) épí té si be ru há zá sok ese tén épí té sze ti-mû sza ki terv -

do ku men tá ci ót, va la mint arra vo nat ko zó iga zo lást, hogy
ké rel met nyúj tot tak be épí té si en ge dély iránt vagy az épí -
tési ha tó ság iga zo lá sát, il let ve a ter ve zõi név jegy zék ben
sze rep lõ épí tész-ter ve zõ nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an,
hogy a be ru há zás nem épí té si en ge dély kö te les;”

(2) Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Ha a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak nem fel té -

te le üz le ti terv ké szí té se, a ké re lem el bí rá lá sa so rán az ér té -
ke lés sel adott pon to kat ará nyo san kell figye lembe ven ni.”

10.  §

(1) Az R. 28/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 2.  § (1) be kez dé sé nek fa), fb) és fe) pont já ban
 felsorolt in téz ke dés alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tás

7874 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/104. szám



rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály al kal ma zá sá -
ban fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek mi nõ sül az az ügy -
fél, aki nek ezt a mi nõ sé gét az FVM VKSZI iga zol ja.”

(2) Az R. 28/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ le het az a ter mé sze tes
sze mély, aki)

„a) az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor
el múlt 18 éves, de az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem be -
nyúj tá sá nak évé ben 40. élet évét még nem töl töt te be,”

(3) Az R. 28/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ le het az a ter mé sze tes
sze mély, aki)

„c) az 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt vég zett sé gek
leg alább egyi ké vel, vagy fel sõ fo kú ag rár vég zett ség gel
ren del ke zik,”

(4) Az R. 28/A.  §-a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

a) elsõ év ben e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap já tól
 október 31-ig;

b) ezt köve tõen éven te au gusz tus 1–31-ig.”

(5) Az R. 28/A.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell]

„b) a vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát,”

(6) Az R. 28/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Amennyi ben az iga zo lás irán ti ké rel met az FVM
VKSZI el uta sít ja, az ügy fél az er rõl  szóló ér te sí tés kéz hez -
vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül ki fo gást nyújt hat be a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz, amely
a ki fo gást 15 na pon be lül bí rál ja el.

(7) Az 5. szá mú mel lék le té ben nem sze rep lõ szak ké pe -
sí té sek az FVM VKSZI szak ér tõi el bí rá lá sá nak ered mé -
nyé tõl füg gõ en ke rül nek figye lembevételre az iga zo lás
 kiállítása irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán.”

11.  §

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

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

82/2007. (VIII. 3.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl  szóló
27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

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. XVII. tör vény
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:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé -
nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
,,3. ál lat egy ség (a továb biak ban: ÁE): az egy sze rû sí tett

te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és
Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si
 Gyakorlat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
4/2004. (I. 13.) FVM ren de let [a továb biak ban: 4/2004.
(I. 13.) FVM ren de let] 3. szá mú mel lék le te sze rint meg ha -
tá ro zott egy ség az zal, hogy 1 ÁE 10 da rab 80 nap nál fi a ta -
labb ma lac nak fe le l meg;”

(2) Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 7. pont tal
egé szül ki:

„7. meg va ló sí tá si hely: az ál lat tar tó te lep, il let ve az 5.  §
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak ese té ben a be ru -
há zás he lye.”

2.  §

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

„(5) Egy ügy fél ál tal, egy jog cí men be lül több meg va ló -
sí tá si hely re be nyúj tott ké re lem ese tén e ren de let elõ írásait
meg va ló sí tá si he lyen ként kell al kal maz ni.”

3.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

2007/104. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7875



„(1) A gép be szer zé si te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo -
ga tás mér té ke:

a) a gép szám lá val iga zolt be szer zé si árá nak, de leg fel -
jebb a gép ka ta ló gus sze rin ti re fe ren cia ár (a továb biak ban:
gép-re fe ren cia ár) 40%-a;

b) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar -
to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály
sze rint meg ha tá ro zott te le pü lé sen (a továb biak ban: KAT-
te le pü lés) vagy NATURA 2000 te rü le ten a gép-re fe ren -
cia ár 50%-a;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, egy sé ge sen a gép-re fe ren cia ár 75%-a;

d) amennyi ben az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont jai te kin te té ben a gép-
re fe ren cia ár 50%-a;

e) amennyi ben az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
és a be ru há zás KAT-te le pü lé sen vagy NATURA 2000 te -
rü le ten va ló sul meg, a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont jai
te kin te té ben a gép-re fe ren cia ár 60%-a.”

(2) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás te vé -
keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) a tech no ló gia be ru há zás szám lá val iga zolt ki adá sa i -
nak, de leg fel jebb a 3–7. szá mú mel lék le tek sze rin ti ma xi -
mum el szá mol ha tó ki adás és a tá mo ga tá si egy ség re vo nat -
ko zó, ál lat egy ség ben ki fe je zett ál lat lét szám szor za tá nak
40%-a;

b) KAT-te le pü lé sen vagy NATURA 2000 te rü le ten
meg va ló su ló be ru há zás ese tén a tech no ló gia be ru há zás
szám lá val iga zolt ki adá sa i nak, de leg fel jebb a 3–7. szá mú
mel lék le tek sze rin ti ma xi mum el szá mol ha tó ki adás és a tá -
mo ga tá si egy ség re vo nat ko zó, ál lat egy ség ben ki fe je zett
ál lat lét szám szor za tá nak 50%-a;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten az ügy fél 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs támo -
gatási ha tá ro zat tal ren del ke zik, a tech no ló gia be ru há zás
szám lá val iga zolt ki adá sa i nak, de leg fel jebb a 3–7. szá mú
mel lék le tek sze rin ti ma xi mum el szá mol ha tó ki adás és a tá -
mo ga tá si egy ség re vo nat ko zó, ál lat egy ség ben ki fe je zett
ál lat lét szám szor za tá nak 75%-a;

d) amennyi ben az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont jai te kin te té ben a tech -
no ló gia be ru há zás szám lá val iga zolt ki adá sa i nak, de leg -
fel jebb a 3–7. szá mú mel lék le tek sze rin ti ma xi mum el szá -
mol ha tó ki adás és a tá mo ga tá si egy ség re vo nat ko zó, ál lat -
egy ség ben ki fe je zett ál lat lét szám szor za tá nak 50%-a;

e) amennyi ben az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
és a be ru há zás KAT-te le pü lé sen vagy NATURA 2000 te -
rü le ten va ló sul meg, a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont jai
te kin te té ben a tech no ló gia be ru há zás szám lá val iga zolt ki -
adá sa i nak, de leg fel jebb a 3–7. szá mú mel lék le tek sze rin ti
ma xi mum el szá mol ha tó ki adás és a tá mo ga tá si egy ség re

vo nat ko zó, ál lat egy ség ben ki fe je zett ál lat lét szám szor za -
tá nak 60%-a.”

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

„(4) A (3) be kez dés ben fog lalt te vé keny ség tí pus alap ján 
el szá mol ha tó ki adá sok nak egy ké re lem ben el kell ér ni ük
meg va ló sí tá si he lyen ként az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok
nél kül szá mí tott el szá mol ha tó ki adás 50%-át. Ezen te vé -
keny ség tí pus alap ján el szá mol ha tó ki adás mér té ke egy
meg va ló sí tá si he lyen, cél te rü le ten ként leg alább 2 mil lió
fo rint, leg fel jebb 750 mil lió fo rint.”

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

„(5) A te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos
te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren cia ár
40%-a;

b) KAT-te le pü lé sen vagy NATURA 2000 te rü le ten
meg va ló su ló be ru há zás ese tén az épí té si nor ma gyûj te -
mény sze rin ti re fe ren cia ár 50%-a;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti
 referenciaár 75%-a;

d) amennyi ben az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont jai te kin te té ben az épí té -
si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren cia ár 50%-a;

e) amennyi ben az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
és a be ru há zás KAT-te le pü lé sen vagy NATURA 2000 te -
rü le ten va ló sul meg, a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont jai
te kin te té ben az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren -
cia ár 60%-a.”

(5) Az R. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A meg va ló sí tás he lye sze rin ti te le pi inf ra struk tú ra
fej lesz té sé vel kap cso la tos te vé keny ség re el szá mol ha tó ki -
adá sok nem ha lad hat ják meg meg va ló sí tá si he lyen ként az
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok nél kül szá mí tott el szá mol -
ha tó ki adás 30%-át.”

(6) Az R. 4.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok te kin te té ben
a) ha a tá mo ga tá si dön tés ben el té rõ tá mo ga tá si in ten zi -

tá sok ke rül nek meg ál la pí tás ra, egy sé ge sen a leg ala cso -
nyabb in ten zi tást kell figye lembe ven ni;

b) több meg va ló sí tá si hely re vo nat ko zó an ké rel me zett
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok az el bí rá lás so rán meg va ló -
sí tá si he lyen ként, az azok ra az egyéb el szá mol ha tó ki adá -
sok nél kül szá molt el szá mol ha tó ki adás nagy sá ga sze rint
ará nyo sít va ke rül nek figye lembevételre.”

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

„(9) Egy cél te rü let re vo nat ko zó an tá mo ga tás csak olyan 
be ru há zás ra ve he tõ igény be, amely tar tal maz az épí tett és
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be épí tett tech no ló gia be ru há zás te vé keny ség hez tar to zó
tá mo ga tá si egy sé get.”

(8) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (11) és (12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Ha a 3. szá mú mel lék let ben 1225. cso port cím alatt 
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si egy sé gek fel hasz ná lá sá val ter -
me len dõ ener gia, il let ve ener gia hor do zó

a) több mint fe lét ér té ke sí tik, a tá mo ga tás mér té ke
a 12256–122510 tá mo ga tá si egy sé gek vo nat ko zá sá ban
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
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 30.  §-ának (1) bekez -
dése sze rint ke rül meg ál la pí tás ra;

b) több mint fe lét nem ér té ke sí tik, a tá mo ga tás mér té ke
a 12256–122510 tá mo ga tá si egy sé gek vo nat ko zá sá ban az
el szá mol ha tó ki adás 40%-a, fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
vagy KAT-te le pü lé sen vagy NATURA 2000 te rü le ten
meg va ló su ló be ru há zás ese tén az el szá mol ha tó ki adás
50%-a, fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, és KAT-te le pü lé sen
vagy NATURA 2000 te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás
ese tén az el szá mol ha tó ki adás 60%-a.

(12) Az Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld, Dél-
 Alföld, Dél-Du nán túl ré gi ó ban az ügy fél ak kor jo go sult a
(11) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si in ten zi tás ra, ha 
fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ vagy a be ru há zás KAT-te le -
pü lé sen vagy NATURA 2000 te rü le ten va ló sul meg.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

(Nem vo nat ko zik:)
„e) az (1) be kez dés c) pont já ban elõ írt fel té tel a 3.  §

(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti cél te rü le ten be lül „ A to jás -
vá lo ga tó és kel te tõ épü let épí té se”, va la mint a 3.  § (1) be -
kez dés e) pont ja sze rin ti cél te rü le ten be lül „Az ál la ti hul la
és hul la dék tá ro lók, va la mint meg sem mi sí tõk ki ala kí tá sa”
cso port cí mek alat ti tá mo ga tá si egy sé gek megvalósítá -
sára.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Tá mo ga tá si ké re lem ugyan azon meg va ló sí tá si

hely re ak kor nyújt ha tó be, ha az ügy fél nek az adott cél te -
rü le ten be lül nincs le zá rat lan mû ve le te vagy el bí rá lat lan
ké rel me.”

5.  §

Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A tá mo ga tá si ké rel met]
„b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban meg ha tá -

rozott cé lok ra 2007. au gusz tus 13-tól 2007. szep tem -
ber 12-ig”
(le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.)

(2) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez a mû ve let re vo nat ko zó an
mel lé kel ni kell:]

„b) in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tot, ame lyen a
be ru há zás sal érin tett meg va ló sí tá si he lyet fel tün te tik, il let -
ve meg je lö lik a be ru há zás sal érin tett ob jek tu mot és/vagy
te rü le tet;”

(3) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez a mû ve let re vo nat ko zó an
mel lé kel ni kell:]

„g) 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 sze rin ti egye di
blokk tér ké pet, ame lyen be kell je löl ni a be ru há zás sal érin -
tett meg va ló sí tá si he lyet;”

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

„(7) Az egyes tá mo ga tá si egy sé gek hez ren delt, a tá mo -
ga tá si ké re lem ben meg adott ál lat egy ség nem le het na -
gyobb, mint a be ru há zás sal köz vet le nül érin tett ál lat lét -
szám ál lat egy ség ben ki fe je zett mennyi sé ge.”

(5) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Amennyi ben a ké rel me zõ az 5.  § (2) be kez dé sé nek
c) és f) pont jai sze rin ti be ru há zást va ló sít meg, a be ru há -
zás sal érin tett va la mennyi ál lat tar tó te le pé nek állatlét -
száma össze von tan ke zel he tõ a tá mo ga tá si összeg ki szá -
mí tá sa so rán.”

6.  §

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

„(2) Komp lex nek te kint he tõ a ké re lem, ha az ügy fél leg -
alább egy meg va ló sí tá si hely re vo nat ko zó an, leg alább két
cél te rü let re és leg alább négy tá mo ga tá si egy ség re nyújt be
tá mo ga tá si ké rel met.”

7.  §

Az R. 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja
alap ján elõ írt szint en tar tá si kö te le zett ség tõl 10%-nál na -
gyobb mér ték ben, a pe cse nye csir ke, ka csa, liba, puly ka,
va la mint gyöngy tyúk ese té ben 25%-nál na gyobb mér ték -
ben el ma rad, ak kor az ál lat egy ség ben ki fe je zett külön -
bözet alap ján szá mí tott tá mo ga tá si ér ték 120%-ának meg -
fe le lõ össze get kö te les vissza fi zet ni.”
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8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 13.  §-sal egé szül ki:
„13.  § (1) Ezen ren de let 4.  §-ának (11) be kez dé sé ben

fog lalt sza bá lyo zás tár gya nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás,
amely re az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ra
meg ha tá ro zott elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak ál la mi tá -
mo ga tá si szem pon tú sza bá lya i ról  szóló 77/2007. (VII. 30.) 
FVM ren de let és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés (a továb biak ban: EK Szer zõ dés) 87. és 88. cik ke i ben
fog lal tak nak a nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá -
sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi
ren de le tet meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) Ezen ren de let egyéb ren del ke zé sei az 1698/2005/EK
ren de let 88. cik ké nek (1) be kez dé se alap ján az EK Szer zõ dés 
36. cik ké nek ha tá lya alá tar toz nak.”

9.  §

Az R. 3–13. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–11. szá mú mel lék le te lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy a 3.  § (8) be kez dé sét és a
6–10. szá mú mel lék le tét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 7.  §-ának (6) be kez dé se.

(3) Az az ügy fél, aki az R. 3. szá mú mel lék le té ben
1225[8]. azo no sí tó szám alatt meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
egy ség fel hasz ná lá sá val ter me len dõ ener gia több mint fe -
lét ér té ke sí ti és tá mo ga tá si ké rel mét e ren de let ha tály ba lé -
pé sét meg elõ zõ en nyúj tot ta be, kö te les nyi lat koz ni ar ról,
hogy a ké rel mét vál to zat lan for má ban fenn tart ja. A nyi lat -
ko zat té tel re nyit va álló ha tár idõ az MVH ál tal, e cél ból
meg kül dött fel hí vás kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 nap.
Amennyi ben az ügy fél a nyi lat ko zat té telt el mu laszt ja, az
MVH az el já rást meg szün te ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen 
képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló 

beruházásokra vonatkozóan 

 Cél- 
terü- 
leti  
kód 

 Te- 
vé- 

keny-
ség- 
típus 

   
Fő- 
cso- 
port 

   
Cso- 
port 

 Támo- 
gatási  
egység  
kódja 

   
  

Megnevezés 

   
Maximum  

elszámolható 
kiadás 

   
Kiadás 
mérték-
egység 

 1  Az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és 
felhasználását szolgáló építészeti, technológiai és gépberuházások célterülete 

    

 1  1  Gépbeszerzések     
 1  1  1  ALMOS ÉS SZILÁRD ISTÁLLÓTRÁGYA KEZELÉSÉRE ÉS 

MOZGATÁSÁRA ALKALMAS ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK 
    

 1  1  1  1  Homlokrakodó gépek     
 1  1  1  2  Forgórakodó gépek     

   1  1  3  Teleszkópos rakodógépek     
 1  1  1  4  Vontatott és rászerelt rakodó gépek     
 1  1  1  5  Bálabontó, almozó berendezések     
 1  1  1  6  Trágyaszóró és trágyaszállító pótkocsik     
 1  1  1  7  Magajáró szervestrágya-kijuttató berendezések     
 1  1  1  8  Komposztkészítés gépei     

   1  2  HÍGTRÁGYA SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS KIJUTTATÁSÁRA ALKALMAS 
ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK 

    

 1  1  2  1  Önjáró, többcélú hígtrágya szállító, kijuttató gépek [felszívás 
(önfeltöltés), talajfelszíni és felszín alatti kijuttatás (csőfüggönyös, 
injektoros) felszereltséggel] 

    

 1  1  2  2  Vontatott többcélú, hígtrágya szállító és kijuttató tartálykocsik 
[felszívás (önfeltöltés), talajfelszíni és felszín alatti kijuttatás 
(csőfüggönyös, injektoros) felszereltséggel] 

    

 1  1  2  3  Vontatott hígtrágya szállító tartálykocsik és felépítményeik     
       A gépkatalógusban szereplő alábbi kódok szerint     
         1911  – teljeskörűen  Gépkata-  ezer Ft 
         1912  – teljeskörűen  lógus  ezer Ft 
         1913  – teljeskörűen  szerinti  ezer Ft 
         2511  – Erdészeti rakodók, farakodók, konténeremelők és 

szüretelőtartály kivételével 
 referenciaár  ezer Ft 

         2542  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2331  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2332  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2514  – csak hígtrágya vagy istállótrágya felépítményre    ezer Ft 
         2592  – kivéve zúzók    ezer Ft 
         1994  – kivéve a műtrágya-kijuttató gépek    ezer Ft 
         2341  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2342  – teljeskörűen    ezer Ft 
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         2613  – csak trágyaszállító és trágyaszóró kivitelre    ezer Ft 
         2623  – csak trágyaszállító és trágyaszóró kivitelre    ezer Ft 

 1  2  Épített és beépített technológia beruházások     
 1  2  1  ISTÁLLÓN BELÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA     
 1  2  1  1  Épített trágyakezelési technológia     
 1  2  1  1  1  Padozat alatti, beton trágyapincés gyűjtő- és tárolótér 

kialakítása 
 61 000  Ft/ÁE 

 1  2  1  1  2  Padozatszint alatti süllyesztett gyűjtő- és elvezető 
trágyacsatorna kialakítása 

 26 840  Ft/ÁE 

 1  2  1  1  3  Taposórácsos padozat kialakítása  36 478  Ft/ÁE 

 1  2  1  1  4  Növekvő almos technológiához síkbeton padozat kialakítása  47 580  Ft/ÁE 

 1  2  1  1  5  Síkbeton kutrica- vagy istállópadozat területének kialakítása  38 090  Ft/ÁE 

 1  2  1  1  6  Mélyalmos technológiához a süllyesztett betonpadozat 
kialakítása 

 55 400  Ft/ÁE 

 1  2  1  1  7  Sekély „lagúnás” trágyagyűjtő tér kialakítása szakaszos 
hígtrágya leürítéssel 

 48 800  Ft/ÁE 

 1  2  1  1  8  Ferdepadozatos pihenőterű, taposóalmos istállópadozat 
kialakítása 

 78 400  Ft/ÁE 

1 2 1 1 9  Műanyag taposórácsos padozat kialakítása  73 000 Ft/ÁE 
1 2 1 1 10  Felszín alatti trágyaelvezető műanyag gerinc csővezeték 

 kialakítása az istállón belül 
 16 470 Ft/ÁE 

1. 2 1 1 11  Istálló padozat aszfalt borítása 14 000 Ft/ÁE 
 1  2  1  2  Beszerelt technológiai berendezések     
 1  2  1  2  1  Csörlős, trágyaszános trágyakihúzó berendezés beépítése  18 800  Ft/ÁE 
 1  2  1  2  2  Mechanikus, padozatba épített trágyakihúzó telepítése  19 800  Ft/ÁE 
 1  2  1  2  3  Keresztirányú trágyakihordó berendezés magasbahordó 

prizmázóval 
 15 250  Ft/ÁE 

 1  2  1  2  4  Beépített felsőpályás almozó berendezés létesítése  43 000  Ft/ÁE 
 1  2  1  3  Áttelepíthető technológiai berendezések     
 1  2  1  3  1  Magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés  3 000  Ft/ÁE 
 1  2  1  3  2  Aerosol generátorok beépítése  3 500  Ft/ÁE 
 1  2  2  ISTÁLLÓN KÍVÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA     
 1  2  2  1  Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás     
 1  2  2  1  1  Nyitott, trágyalé-elvezető betonozott csatorna kialakítása  17 690  Ft/ÁE 
 1  2  2  1  2  Felszín alatti betonelemes zárt trágyaelvezető csatorna 

kialakítása 
 18 300  Ft/ÁE 

 1  2  2  1  3  Felszín alatti trágyaelvezető műanyag csőrendszer kialakítása  16 470  Ft/ÁE 
 1  2  2  1  4  Beton gyűjtő-átemelő akna kialakítása, be- és kitároló, keverő- 

homogenizáló szivattyúkkal 
 3 050  Ft/ÁE 

 1  2  2  1  5  Szállítószalagos trágyamozgatás kiépítése  2 500  Ft/ÁE 
 1  2  2  2  Trágyatárolás     
 1  2  2  2  1  Szigetelt, beton almos-trágya tárolótér kialakítása 

oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel 
 65 880  Ft/ÁE 

 1  2  2  2  2  Síkbeton karámterület kialakítása  24 960  Ft/ÁE 
 1  2  2  2  3  Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása  7 150  Ft/ÁE 
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 1  2  2  2  4  Szigetelt, istállóhoz, ill. kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti 
tároló beton tálca, ill. akna kialakítása 

 8 320  Ft/ÁE 

 1  2  2  2  5  Monolit- és elemes vasbeton hígtrágyatároló létesítése a 
beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, 
kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk) 

 73 200  Ft/ÁE 

 1  2  2  2  6  Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya 
tároló tartály létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- 
és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló 
szivattyúk) 

 76 860  Ft/ÁE 

 1  2  2  2  7  Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló 
földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- 
és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló 
szivattyúk) 

 45 750  Ft/ÁE 

 1  2  2  2  8  Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése  76 860  Ft/ÁE 
 1  2  2  2  9  Meglévő trágyatároló medence szivárgásmentesítése 

fóliaszigeteléssel 
 32 940  Ft/ÁE 

 1  2  2  2  10  Meglévő trágyatároló medence szivárgásmentesítése 
betonozással 

 54 900  Ft/ÁE 

 1  2  2  2  11  Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és 
kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel 

 55 700  Ft/ÁE 

 1  2  2  3  Trágyakezelés     
 1  2  2  3  1  Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence kialakítása adagoló, be- 

és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel 
 4 000  Ft/ÁE 

 1  2  2  3  2  Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér 
kialakítása 

 18 300  Ft/ÁE 

 1  2  2  3  3  Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus 
szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) berendezéssel 

 9 760  Ft/ÁE 

 1  2  2  3  4  Szellőztetéses trágyaszárítási technológia kialakítása ketreces 
baromfitartási technológiákhoz 

 18 300  Ft/ÁE 

 1  2  2  3  5  Aerob fermentációs trágyakezelési technológia kialakítása  70 760  Ft/ÁE 
 1  2  2  3  6  Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez 

adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverő-
homogenizáló berendezések beépítése 

 2 600  Ft/ÁE 

 1  2  2  4  Trágyahasznosítás     
 1  2  2  4  1  Hígtrágya felszíni kijuttató, ill. talajba injektáló rendszer 

kialakítása csévélhető tömlős berendezéssel 
 10 250  Ft/ÁE 

 1  2  2  4  2  Hígtrágya kiöntözéséhez felszín alatti elosztó csőrendszer 
kiépítése 

 36 600  Ft/ÁE 

 1  2  2  4  3  Hígtrágya hasznosító területre való kijuttatásához 
gyorskapcsolós, áttelepíthető nyomócső rendszer kialakítása 

 2 500  Ft/ÁE 

 1  2  2  4  4  Hígtrágya felszíni, sávos kijuttatására alkalmas mobil, 
konzolos öntözőberendezés létesítése 

 15 000  Ft/ÁE 

 1  2  2  5  Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval     
 1  2  2  5  1 Szigetelt anaerob fermentáló tartály létesítése  109 800  Ft/ÁE 
 1  2  2  5  2  Előtároló tartály létesítése fermentorhoz  29 200  Ft/ÁE 
 1  2  2  5  3 Utótároló tartályok létesítése a kierjedt anyaghoz  29 300  Ft/ÁE 
 1  2  2  5  4 Keverő és fogadóakna a gépi eszközökkel  7 300  Ft/ÁE 
 1  2  2  5  5 A trágyaszállítás, mozgatás csőrendszere és beépített gépi  47 000 Ft/ÁE 
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egységei kompletten 
 1  2  2  5  6 Gáztároló tartály kompletten a fáklyázóval  36 600  Ft/ÁE 
 1  2  2  5  7 Gáztisztító és dúsító rendszer  2 800  Ft/ÁE 
 1  2  2  5  8 Gázmotor a generátorral és vezérléssel a villamos hálózatba 

tápláláshoz 
 95 200  Ft/ÁE 

 1  2  2  5  9 Hőenergia hasznosításhoz a telepi hőtermelők biogázra való 
átalakítása 

 3 700  Ft/ÁE 

 1  2  2  5 10 A biogázüzem központi vezérlőrendszere, fűtő és gázvezeték 
rendszere kompletten 

 70 000 Ft/ÁE 

 1  2  2  6  Csapadék trágyarendszertől elkülönített elvezetése     
 1  2  2  6  1  Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek 

tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése 
 9 400  Ft/ÁE 

 1  2  2  6  2  Istállók esőcsatornáinak felszerelése  6 000  Ft/ÁE 
 1  2  2  6  3  Nyitott felszíni csapadékelvezető, ill. szikkasztó árok 

kialakítása 
 1 700  Ft/ÁE 

 1  2  2  6  4  Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, ill. műanyag 
csőrendszerek kialakítása 

 3 100  Ft/ÁE 

 1  2  2  7  Monitoring rendszer kialakítása     
 1  2  2  7  1  Figyelőkutak telepítése  2 930  Ft/ÁE 
 1  2  2  7  2  Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése  3 170  Ft/ÁE 
 1  3  Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások     
 1  3  1  A TRÁGYATÁROLÓBA ÉS ONNAN TÖRTÉNŐ BE-, ILLETVE 

ELSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON A TELEPI KÖZLEKEDŐ UTAK 
KIÉPÍTÉSE AZ ELŐÍRT VÉDŐTÁVOLSÁGNAK MEGFELELŐEN 

    

 1  3  1  1  Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedő út kialakítása  A    
 1  3  1  1  1  Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter 

szélességben kialakított telepi közlekedő utak 
 támogatási 
kérelemben 

 ezer Ft 

 1  3  1  1  2  7,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter 
szélességben kialakított közlekedő utak 

 megadott, 
ÉNGY 

 ezer Ft 

 1  3  1  1  3  Meglévő szilárd vagy szórt útalapnak aszfalt burkolattal való 
lefedése 

 alapján   ezer Ft 

 1  3  1  2  Makadám jellegű telepi közlekedő út kialakítása  készített    
 1  3  1  2  1  Útalap nélküli, szórt kövezetű telepi közlekedő utak  költség-  ezer Ft 
 1  3  1  2  2  Szórt kövezetű telepi közlekedő utak, útalap kialakításával  főösszesítő 

szerinti 
költség- 

vetés 

 ezer Ft 

 1  3  2  HÍGTRÁGYA KEZELŐ, ILLETVE TÁROLÓ TELEPI VILLAMOS 
ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE 

    

 1  3  2  1  Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése  A 
támogatási 

  

 1  3  2  1  1  Villamos lég- és földkábelek kiépítése és bekötése a szükséges 
tartószerkezetekkel és szerelvényekkel 

 kérelemben 
megadott, 

 ezer Ft 
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 1  3  2  1  2  Kapcsoló és vezérlő elemek, szerelvények kiépítése, szükséges 
transzformátor bővítés biztosítása 

 ÉNGY 
alapján 

készített, 
költség- 

főösszesítő 
szerinti 
költség- 

vetés 

 ezer Ft 

 
 
 

2. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[4. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férőhelyek 
kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló 

beruházásokra vonatkozóan 
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 2  Állati férőhelyek kialakítását és a tartás minőségét javító építési és korszerűsítő 
felújítási beruházások célterülete 

    

 2  1  Gépbeszerzések     
 2  1  1  ÁLLATSZÁLLÍTÁS GÉPEI     
 2  1  1  1  Vontatott állatszállító pótkocsik, felépítménnyel     
 2  1  1  2  Állatszállításra alkalmas utánfutók     
 2  1  1  3  Állatszállításra kialakított tehergépkocsi-felépítmények     
2 1 1 4  Gördülő konténerek   
 2  1  2  ÁLLATI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS SZÁLLÍTÓ 

ESZKÖZÖK 
    

 2  1  2  1  Termelői nyerstej szállítására alkalmas hűtő-tároló kocsik és tartályok, 
egyedi mintavevővel, legfeljebb 5000 liter kapacitásig 

    

 2  1  2  2  Hús, tojás, naposbaromfi és tejtermék szállítására kialakított zártterű, 
dobozos, légkondicionált (hűthető és fűthető) kistehergépkocsi 
felépítmény 

    

       A gépkatalógusban szereplő alábbi kódok szerint     
         2613  – kizárólag állatszállító vagy állati termék szállító kivitelre  Gép-  ezer Ft 
         2623  – kizárólag állatszállító vagy állati termék szállító kivitelre  katalógus  ezer Ft 
         2699  – kizárólag állatszállító vagy állati termék szállító kivitelre  szerinti  ezer Ft 
         2514  – kizárólag állatszállító felépítmény referenciaár  ezer Ft 
    2513  – kizárólag állati hullaszállító konténer   
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 2  2  Épített és beépített technológia beruházások     
 2  2  1  ÉPÜLETÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS     
 2  2  1  1  Istállóépítés     
 2  2  1  1  1  Fa vagy fém vázszerkezetű, egy vagy több oldalon nyitott, 

szigeteletlen tetővel ellátott istálló építése 
 512 400  Ft/ÁE 

 2  2  1  1  2  Szerfás szerkezetű, nádtetővel fedett, hodály típusú istálló, 
döngölt föld padlózattal 

 244 000  Ft/ÁE 

 2  2  1  1  3  Fém vázszerkezetű, részben vagy egészben nyitható-zárható 
oldalakkal ellátott, természetes szellőzésű, szigeteletlen tetővel 
ellátott istálló építése 

 585 600  Ft/ÁE 

 2  2  1  1  4  Fém vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes vagy 
mesterséges szellőztetésű, hőszigetelt istálló építése 

 707 600  Ft/ÁE 

 2  2  1  1  5  Kő, vasbeton vagy tégla vázszerkezetű, részben vagy egészben 
nyitható-zárható oldalakkal ellátott, természetes szellőzésű 
istálló építése 

 536 800  Ft/ÁE 

 2  2  1  1  6  Kő, vasbeton vagy tégla vázszerkezetű, zárt oldalfalú, 
természetes vagy mesterséges szellőztetésű hőszigetelt istálló 
építése 

 1 464 000  Ft/ÁE 

 2  2  1  1  7  Istállóépülethez kapcsolódó betonozott kifutótér kialakítása  29 400  Ft/ÁE 
 2  2  1  2  Fejő- és tejházépítés     
 2  2  1  2  1  Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes 

és/vagy mesterséges szellőztetésű fejőaknás fejőház építése, 
magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolat 
kialakítással, víz és villanyellátással 

 143 960  Ft/ÁE 

 2  2  1  2  2  Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, a padlózaton 
és legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolattal 
ellátott tejház építése, víz és villanyellátással 

 35 380  Ft/ÁE 

 2  2  1  3  Tojásválogató és keltető épület  építése     
 2  2  1  3  1  Hőszigetelt, zárt oldalfalú, betonozott padozatú tojásválogató 

épület építése 
 24 400  Ft/ÁE 

 2  2  1  3  2  Hőszigetelt, zárt oldalfalú, mosható hidegburkolatú padozattal 
és legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolatú 
belső falfelületekkel ellátott keltető épület építése. 

 54 900  Ft/ÁE 

 2  2  1  4  Állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és 
hagyományos karám, illetve kifutó és jártató létesítése 

    

 2  2  1  4  1  Fa vázszerkezetű menedéképületek, szélfogók építése  15 500  Ft/ÁE 
 2  2  1  4  2  Fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, 

felhajtásra alkalmas karámrendszer kialakítása fából vagy 
fémből, istállón kívül 

 8 600  Ft/ÁE 

 2  2  1  4  3  Mozgatható, fém elemekből álló, elkerítésre, állatválogatásra, 
kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer kialakítása 

 9 300  Ft/ÁE 

 2  2  1  4  4  Fixen telepített legalább 3 huzalos villanypásztoros kerítés 
telepítése, fa vagy fém tartóoszlopokkal 

 6 600  Ft/ÁE 

 2  2  1  4  5  Állat-jártató létesítése jártató gépi berendezés beépítésével  462 00  Ft/ÁE 
 2  2  1  5  Istálló, fejőház, tejház, keltető épület felújítása és korszerűsítése     
 2  2  1  5  1  Elhasználódott tető héjazatának teljes cseréje, technológiához 

illeszkedő vízzáró héjazat kialakításával (fém, pala, cserép, 
nád) 

 28 250  Ft/ÁE 
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 2  2  1  5  2  Lapostető átalakítása magastetőre (nyeregtető, sátortető, 
féltető), új tetőszerkezet kialakításával 

21 500  Ft/ÁE 

 2  2  1  5  3  Elhasználódott magastető (nyeregtető, sátortető, féltető) 
vázszerkezetének teljes cseréje 

60 000  Ft/ÁE 

 2  2  1  5  4  Lapostető vízszigetelésének kialakítása 14 600  Ft/ÁE 
 2  2  1  5  5  Tető hőszigetelésének kialakítása, illetve megerősítése  42 900  Ft/ÁE 
 2  2  1  5  6  Istálló és fejőház természetes szellőztetésének kialakítása 

tetőszerkezet átépítésével 
31 600  Ft/ÁE 

 2  2  1  5  7  Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történő zárttá tétele  12 155  Ft/ÁE 
 2  2  1  5  8  Zárt, ill. nyitott oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra 

történő átalakítása 
21 500  Ft/ÁE 

 2  2  1  5  9  Hővédelem, ill. technológiafejlesztés céljából történő 
nyílászáró csere 

10 750  Ft/ÁE 

 2  2  1  5  10  Oldalfalak hő- és vízszigetelő burkolattal történő 
korszerűsítése 

80 100  Ft/ÁE 

 2  2  2  BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE     
 2  2  2  1  Férőhely kiépítése, tartás-technológia kialakítása     
 2  2  2  1  1  Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban pihenőboxos 

technológia kialakítása 
 135 300  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  2  Egyedi, ill. csoportos elhelyezést biztosító borjú ketrecek 
telepítése 

 200 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  3  Egyedi koca- és kanállások beépítése  121 000  Ft/ÁE 
 2  2  2  1  4  Fiaztató kutricák beépítése  682 000  Ft/ÁE 
 2  2  2  1  5  Rácspadló malac utónevelő battériák kialakításához ketrecek 

beépítése 
47 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  6  Többszintes ketreces tojóházi technológia telepítése beépített 
etető és itató berendezésekkel 

 370 400  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  7  Ketreces jércenevelő technológia telepítése beépített etető és 
itató berendezésekkel 

 119 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  8  Ketreces kisállattartó technológia telepítése beépített etető és 
itató berendezésekkel 

 196 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  9  Tojásgyűjtő szalagos automatikus tojófészkek telepítése etető 
és itató berendezésekkel 

 187 900  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  10  Alternatív, madárház típusú tojótelepi technológia kialakítása 
tojófészkekkel és ülőrudakkal 

 402 700  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  11  Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, 
kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos 
boxok, kutricák kialakítása fából vagy betonból, istállón belül 

 25 300  Ft/ÁE 

 2  2  2  1  12  Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, 
kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos 
boxok, kutricák kialakítása műanyagból vagy fémből, istállón 
belül 

 39 600  Ft/ÁE 

 2  2  2  2  Szellőztetés-technológia beépítése     
 2  2  2  2  1  Ventilátorok a tartókerettel, ill. kürtőkkel, szellőztetés-

szabályzók beépítése mesterséges szellőztetéshez 
 23 100  Ft/ÁE 

 2  2  2  2  2  Légcsatornák, álmennyezet, ill. kürtők, légbeejtők beépítése a 
mozgató, vezérlő szerkezettel 

 11 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  2  3  Mozgatható oldalfal beépítése vezérléssel együtt, természetes 
szellőzéshez 

 77 000  Ft/ÁE 
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 2  2  2  2  4  Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, 
hűtőrendszerek, párásítók, nedvesítők, szagtalanító és 
levegőoptimalizáló berendezések beépítése a vezérlő modullal 

 28 600  Ft/ÁE 

 2  2  2  3  Fűtéstechnológia beépítése     
 2  2  2  3  1  Elektromos üzemű sugárzó fűtőberendezések beépítése  11 000  Ft/ÁE 
 2  2  2  3  2  Gáz üzemű sugárzó fűtők és feketesugárzó berendezések 

beépítése 
 52 800  Ft/ÁE 

 2  2  2  3  3  Gáz üzemű kazánok és a kapcsolódó fűtési rendszer beépítése  37 400  Ft/ÁE 
 2  2  2  3  4  Megújuló energiahordozót hasznosító kazánok, napkollektorok 

és a kapcsolódó fűtési rendszer beépítése 
 66 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  3  5  Gáz üzemű hőlégfúvók beépítése  15 400  Ft/ÁE 
 2  2  2  4  Fejéstechnológia kialakítása     
 2  2  2  4  1  Sajtáros vagy tejvezetékes fejőrendszer kialakítása  209 000  Ft/ÁE 
 2  2  2  4  2  Soros (tandem), halszálkás vagy poligon (paralel) fejőházi 

fejőállások, süllyesztett kezelő folyosóval, automatikusan 
működtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyás-érzékelővel, 
fejőkészülék-levevő automatikával 

 105 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  4  3  Mozgó padozatú (karusszel) fejőállások, süllyesztett kezelő 
folyosóval, automatikusan működtetett kapukkal és szorítók-
kal, tejfolyás-érzékelővel, fejőkészülék-levevő automatikával 

 112 200  Ft/ÁE 

 2  2  2  4  4  Istállóba telepített, automatizált fejőrobotokkal felszerelt 
fejőállások beépítése, tejfolyás-érzékelővel, fejőkészülék-
levevő automatikával 

 715 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  5  Tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása     
 2  2  2  5  1  Hűtővel és keverővel szerelt, kettős falú, rozsdamentes acélból 

készült, közvetett hűtési rendszerű hűtve-tároló tartályok 
beépítése 

 39 600  Ft/ÁE 

 2  2  2  5  2  Jeges vízzel működtetett, hűtőaggregátos (pillanathűtő), rozs-
damentes acélból készített lemezes hűtő berendezés beépítése 

 30 800  Ft/ÁE 

 2  2  2  5  3  Szigetelt tejtároló tartályok, zártrendszerű tejszállító 
berendezések, szivattyúk, tejvezetékek létesítése 

 24 750  Ft/ÁE 

 2  2  2  5  4  Szabadtéri tejtároló silók telepítése  33 000  Ft/ÁE 
 2  2  2  6  A tojásgyűjtés és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és 

fejlesztése 
    

 2  2  2  6  1  Tojásosztályozó és -csomagoló (ill. tisztító) berendezések 
beépítése 

 40 000  Ft/ÁE 

 2  2  2  6  2  Keresztirányú tojásgyűjtő, szállító rendszer kiépítése  35 000  Ft/ÁE 
 2  2  2  6  3  Tojás válogató, lámpázó- és keltető berendezések beépítése  209 000  Ft/ÁE 
 2  2  2  7  A gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése     
 2  2  2  7  1  Villamos üzemű nyíróberendezések kiépítése, telepítése  5 500  Ft/ÁE 
 2  3  Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások     
 2  3  1  ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEIT ÖSSZEKÖTŐ 

KÖZLEKEDŐ UTAK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE KORSZERŰSÍTÉSE 
    

 2  3  1  1  Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedő út kialakítása  A 
támogatási 

  

 2  3  1  1  1  Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter 
szélességben kialakított telepi közlekedő utak 

kérelemben 
megadott, 

 ezer Ft 
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 2  3  1  1  2  7,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter 
szélességben kialakított közlekedő utak 

 ÉNGY 
alapján 

 ezer Ft 

 2  3  1  1  3  Meglévő szilárd vagy szórt útalapnak aszfalt burkolattal való 
lefedése 

 költség- 
főösszesítő 

 ezer Ft 

 2  3  1  2  Makadám jellegű telepi közlekedő út kialakítása szerinti   
 2  3  1  2  1  Útalap nélküli, szórt kövezetű telepi közlekedő utak költség-  ezer Ft 
 2  3  1  2  2  Szórt kövezetű telepi közlekedő utak, útalap kialakításával vetés  ezer Ft 
 2  3  2  TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ 

HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS HUMÁN HELYISÉGEK 
    

 2  3  2  1  Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése  A 
támogatási 

  

 2  3  2  1  1  Villamos lég- és földkábelek kiépítése és bekötése a szükséges 
tartószerkezetekkel és szerelvényekkel 

 kérelemben 
megadott, 

 ezer Ft 

 2  3  2  1  2  Kapcsoló és vezérlő elemek, szerelvények kiépítése, szükséges 
transzformátor bővítés biztosítása 

 ÉNGY 
alapján 

 ezer Ft 

2 3 2 1 1 Telepi tartalék áramforrásként beépített áramfejlesztő agregát 
beépítése 

költség- 
főösszesítő 

 

 2  3  2  2  Szociális helyiség kialakítása szerinti   
 2  3  2  2  1  Fekete-fehér rendszerű öltöző építése költség-  ezer Ft 
 2  3  2  2  2  Telepi irodahelység és állatorvosi adminisztrációs helység 

kialakítása 
vetés  ezer Ft 

 2  3  2  2  3  Gyógyszerek és veszélyes anyagok (mosó és 
fertőtlenítőszerek) tárolására szolgáló helység, épület 
kialakítása 

  ezer Ft 

 
 
 

3. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[5. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása jó minőségű 
takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését 

biztosító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan 

 Cél- 
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vé- 

keny-
ség- 
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 3  Jó minőségű takarmány előállítását és felhasználását, valamint a takarmányminőség 
megőrzését biztosító építészeti, technológiai és gép beruházások célterülete 

    

 3  1  Gépbeszerzések     
 3  1  1  TAKARMÁNY SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK     
 3  1  1  1  Napi takarmánytároló-siló töltő kocsik (pneumatikus rendszerű)     
 3  1  1  2  Vontatott bálaszállító kocsi     
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 3  1  2  TAKARMÁNY KEVERÉSÉRE ÉS KIOSZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
GÉPEK 

    

 3  1  2  1  Önjáró takarmány keverő-kiosztó kocsik     
 3  1  2  2  Vontatott takarmány keverő-kiosztó kocsik     
 3  1  3  TAKARMÁNYOK ELTARTHATÓSÁGÁT BIZTOSÍTÓ GÉPEK     
 3  1  3  1  Fűkaszák, rendsodrók, rendkezelő, rendterítők     
 3  1  3  2  Szálastakarmány bálázó, bálacsomagoló gépek     
 3  1  3  3  Erjesztett tömegtakarmány, illetve nedves szemestermények 

tárolásának fóliatömlős gépei 
    

       A gépkatalógusban szereplő alábbi kódok szerint     
         26  – kizárólag bálaszállító, silószállító magasítóval szerelt és 

pneumatikus tartálykocsi kivitelre 
 Gépkataló-
gus szerinti 

 ezer Ft 

         2451  – teljeskörűen  referenciaár  ezer Ft 
         1993  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2452  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2453  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2455  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2456  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2457  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2458  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2541  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2543  – teljeskörűen    ezer Ft 
         2544  – teljeskörűen    ezer Ft 

 3  2  Épített és beépített technológia beruházások     
 3  2  1  TAKARMÁNYTÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA     
 3  2  1  1  Szálas takarmány tárolásának építményei     
 3  2  1  1  1  Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, nyitott oldalú, szálas 

takarmánybálák tárolására alkalmas pajta létesítése, fém vagy 
pala tetővel, csapadék elvezető tetőeresszel 

 29 550  Ft/ÁE 

 3  2  1  1  2  Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, szálas 
takarmánybálák tárolására alkalmas tároló létesítése, fém vagy 
pala tetővel és csapadék elvezető rendszerrel szilárd beton 
padozattal 

 29 700  Ft/ÁE 

 3  2  1  1  3  Szilárd beton padozat kialakítása szálastakarmány pajtákban  4 950  Ft/ÁE 
 3  2  1  2  Erjesztett tömegtakarmány tárolásának kialakítása   
 3  2  1  2  1  Szigetelt, beton falközi silótér építése, két oldalsó támfallal, 

csurgaléklé-gyűjtővel 
 92 720  Ft/ÁE 

 3  2  1  2  2  Szigetelt, beton silótér építése, három oldalú támfallal, 
csurgaléklé-gyűjtővel 

 107 360  Ft/ÁE 

 3  2  1  3  Telepi takarmánykeverőkhöz szemes termény tároló technológia 
kialakítása 

  

 3  2  1  3  1  Szemes termény tároló silók, tartályok létesítése  51 700  Ft/ÁE 
 3  2  1  3  2  Szemes termény tárolására szolgáló csarnoktárolók létesítése  66 000  Ft/ÁE 
 3  2  1  4  Takarmányok szárítását és eltarthatóságát biztosító technológia 

kialakítása 
  

 3  2  1  4  1  Hőlégbefúvós bálaszárító rendszer kiépítése  36 600  Ft/ÁE 
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 3  2  2  ETETÉSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA     
 3  2  2  1  Beépített takarmány daráló-keverő technológiájának kialakítása     
 3  2  2  1  1  Takarmány daráló berendezés beépítése  2 900   Ft/ÁE 

 3  2  2  1  2  Takarmány keverő berendezés beépítése  3 600  Ft/ÁE 

 3  2  2  1  3  Takarmány daráló-keverő berendezés beépítése  5 700  Ft/ÁE 

 3  2  2  2  Takarmánykiosztás technológiájának kialakítása   
 3  2  2  2  1  Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített 

behordó szállító berendezéssel 
 37 400  Ft/ÁE 

 3  2  2  2  2  Stabil rendszerű száraztakarmány szállító-kiosztó rendszerek 
kiépítése az önetetőkkel, kombinált önetetőkkel, a feltöltő 
berendezéssel, és adagoló berendezéssel 

 229 000  Ft/ÁE 

 3  2  2  2  3  Stabil rendszerű csőben szállító folyékonytakarmány-kiosztó, 
illetve etető berendezés létesítése keverőtartállyal és 
szivattyúkkal 

 220 000  Ft/ÁE 

 3  2  2  2  4  Etetőtér kialakítása jászollal és jászolkorláttal  59 400  Ft/ÁE 
 3  2  2  2  5  Beépített önetetők, ill. mobil önetető tartályok és szénarácsok 

telepítése 
 19 500

 
 Ft/ÁE 

 3  2  2  2  6  Tömőgépes tömési technológia kialakítása  97 900  Ft/ÁE 
3 2 2 2 7 Egyedi, állatazonosításon alapuló száraztakarmány kiosztó 

etetőrendszer beépítése 
 70 000 Ft/ÁE 

 3  2  3  ITATÁSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA   
 3  2  3  1  Csoportos itatók   
 3  2  3  1  1  Itatástechnológia kiépítése nyílt felszínű vályús itatókkal  7 500  Ft/ÁE 
 3  2  3  1  2  Itatástechnológia kiépítése fagymentesített itatókkal  5 300  Ft/ÁE 
 3  2  3  1  3  Itatástechnológia csoportos baromfi köritatókkal  15 400  Ft/ÁE 
 3  2  3  2  Egyedi itatók   
 3  2  3  2  1  Itatástechnológia szopókás önitatókkal  6 500  Ft/ÁE 
 3  2  3  2  2  Itatástechnológia csészés önitatókkal  8 500  Ft/ÁE 
 3  2  3  2  3  Itatástechnológia szelepes baromfi önitatókkal  25 300  Ft/ÁE 
 3  3  Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások     
 3  3  1  VÍZNYERÉS ÉS TÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA     
 3  3  1  1  Kutak kialakítása és felújítása A támogatási   
 3  3  1  1  1  Ásott kút kialakítása és felújítása  kérelemben  ezer Ft 
 3  3  1  1  2  Fúrt kút kialakítása és felújítása  megadott,  ezer Ft 
 3  3  1  2  Vízkiemelő és tároló technológia kialakítása és felújítása  ÉNGY    
 3  3  1  2  1  Szivattyús vízkiemelő aggregát és szerelvények beépítése, 

felújítása 
 alapján 
készített, 

 ezer Ft 

 3  3  1  2  2  Víztároló tartály, hidroglóbusz kialakítása, felújítása költség-  ezer Ft 
 3  3  1  2  3  Hidroforos vízkiemelés és tárolás beépítése, felújítása főösszesítő  ezer Ft 
 3  3  1  2  4  Megújuló energiaforrásra támaszkodó (napelemes és 

szélmotoros) vízellátó egység kiépítése 
szerinti 
költség- 

 ezer Ft 
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 3  3  1  3  Vízelosztó gerinc és belső vízvezeték rendszer kialakítása és felújítása vetés   
 3  3  1  3  1  Telepi gerinchálózat kiépítése, felújítása   ezer Ft 
 3  3  1  3  2  Istállók lecsatlakozásainak és belső vízelosztó hálózatának 

kiépítése, felújítása 
   ezer Ft 

 3  3  1  3  3  Telepi fő és egyedi vízmérő egységek beépítése    ezer Ft 
 3  3  1  3  4  Vízminőséget javító, szűrők és más a káros anyagoktól 

mentesítő berendezések beépítése 
   ezer Ft 

 
 
 

4. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[6. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartási 
tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító 

beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan 
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 4  Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét 
javító beruházások célterülete 

    

 4  1  Épített és beépített technológia beruházások     
 4  1  1  TERMELÉSIRÁNYÍTÁS     
 4  1  1  1  Számítógépes telepirányítási rendszer telepítése     
 4  1  1  1  1  Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök  4 000  Ft/ÁE 
 4  1  1  1  2  Telepirányítási szoftverek  1 800  Ft/ÁE 
 4  1  1  2  Számítógépes egyedi termelésellenőrzési és egyedi 

teljesítményvizsgálati rendszer telepítése 
    

 4  1  1  2  1  Hordozható ultrahang készülék beszerzése és üzembe állítása  2 500  Ft/ÁE 
 4  1  1  2  2  Digitális mérleg telepítése  5 000  Ft/ÁE 
 4  1  1  2  3  A tej minőségét, beltartalmi jellemzőit és a tejmennyiséget 

mérő eszközök, automata berendezések 
 2 000  Ft/ÁE 

 4  1  1  2  4  Tehén-aktivitás mérő  2 200  Ft/ÁE 
 4    2  KÖRNYEZETI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA     
 4  1  2  1  Automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és 

periféria rendszerének telepítése 
    

 4  1  2  1  1  Állatazonosító rendszer létesítése állatra szerelt jeladóval és 
elektronikával 

 22 000  Ft/ÁE 

 4  1  2  1  2  Etetőhelyeken beépített vevő, valamint automata 
takarmányadagoló egység kialakítása 

 17 600  Ft/ÁE 
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 4  1  2  1  3  Takarmány kiegészítők, vitaminok, gyógyszerek folyamatos 
adagolt bekeverését biztosító automata berendezés létesítése 
itató- vagy etetőrendszerekhez 

 3 300  Ft/ÁE 

 4  1  2  2  Környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének 
kialakítása 

    

 4  1  2  2  1  Istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép vezérelt 
automatikus vezérlők beépítése 

 8 750  Ft/ÁE 

 4  1  2  2  2  Itatóvíz hőmérsékletet szabályzó automatikus vezérlők 
beépítése 

 1 500  Ft/ÁE 

 4  1  2  3  Az őrzés-védelem és munkavégzési biztonság technológiai 
rendszerének kialakítása 

    

 4  1  2  3  1  Telepi térfigyelők telepítése számítógépes adatrögzítéssel  2 100  Ft/ÁE 
 4  1  2  3  2  Zárt épületek tűz- és vagyonvédelmi riasztórendszerének 

kialakítása 
 1 500  Ft/ÁE 

 4  1  2  3  3  Légnemű anyagok veszélyes szintű légköri koncentrációját 
jelző berendezések telepítése 

 1 220  Ft/ÁE 

 
 
 
 

5. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[7. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása a telepi 
állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek 

kialakulását és terjedését megelőző beruházás megvalósítására szolgáló 
beruházásokra vonatkozóan 
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 5  A telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetőséget javító, 
állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző beruházások célterülete 

    

 5  1  Épített és beépített technológia beruházások     
 5  1  1  SPECIÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE     
 5  1  1  1  Egyedi nyilvántartás alkalmazásához kapcsolódó eszközbeszerzések     
 5  1  1  1  1  Vonalkód-leolvasó kézi készülék beszerzése és üzembe 

állítása 
 1 500  Ft/ÁE 

 5  1  1  1  2  Bőr alá vagy izomba ültetett azonosító chip és számítógépes 
chipleolvasó telepítése 

 12 000  Ft/ÁE 

 5  1  1  1  3  Bendőbólusz és számítógépes bólusz-leolvasó  10 000  Ft/ÁE 
 5  1  1  1  4  Füljelzők és állatjelölők  600  Ft/ÁE 
 5  1  1  1  5  Elektronikus füljelző és hozzá tartozó chipleolvasó telepítése  10 000  Ft/ÁE 
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 5  1  1  2  Preventív védőoltások alkalmazásához, illetve járvány- és 
betegségvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzések 

    

 5  1  1  2  1  Automata sorozatoltó fecskendő beszerzése  2 200  Ft/ÁE 
 5  1  1  2  2  Egyedi kezelőkaloda és állatbefogó létesítése és telepítése  3 600  Ft/ÁE 
 5  1  1  2  3  Istállólégtérbe porlasztó ködgép (aeroszol generátor) üzembe 

állítása 
 4 500  Ft/ÁE 

 5  1  1  2  4  Állományfürösztő kialakítása  1 500  Ft/ÁE 
 5  1  1  2  5  Lábfürösztő tepsi és szőnyeg (automatikus feltöltéssel, 

leengedéssel) 
 1 800  Ft/ÁE 

 5  1  1  2  6  Laborfelszerelések  6 600  Ft/ÁE 
 5  1  1  3  Istállótisztítás és fertőtlenítés technológiájához kapcsolódó 

eszközbeszerzések 
    

 5  1  1  3  1  Magasnyomású tisztító-fertőtlenítő berendezés üzembe állítása  3 000  Ft/ÁE 
 5  1  1  3  2  UV sugárzásos fertőtlenítő berendezés telepítése  600  Ft/ÁE 
 5  1  2  ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK     
 5  1  2  1  Preventív jellegű speciális építési beruházásai     
 5  1  2  1  1  Kifutó- és etetőtér vadmadaraktól való védettségének 

kialakítása kifeszített hálóval 
5 800

 00
 Ft/ÁE 

 5  1  2  1  2  Kifutó- és etetőtér vadmadaraktól való védettségének 
kialakítása fém vagy fa vázszerkezetű féltetővel 

19 000
 

 Ft/ÁE 

 5  1  2  2  Állattartó telepek, istállók vagy trágyatároló terek körbekerítése, 
idegen állatok behatolása elleni védelmének megteremtése 

    

 5  1  2  2  1  Betonoszlopos, dróthálós kerítés építése  7 500  Ft/ÁE 
 5  1  2  2  2  Fémoszlopos, dróthálós kerítés építése  3 200  Ft/ÁE 
 5  1  2  2  3  Faoszlopos vadvédelmi kerítés építése  8 500  Ft/ÁE 
 5  1  2  3  Állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítők kialakítása     
 5  1  2  3  1  Állati hullaégető kazánok telepítése  12 000  Ft/ÁE 

 
 

6. számú  melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[8. számú melléklet a 27/2007. (IV.13.) FVM rendelethez] 

Értékelés 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés/ellenőrzés módja  Pontszám 
 Szakmai szempontok 

 Az ügyfél állati termék előállítás-
sal és forgalmazással foglalkozó 
termelői csoport vagy annak tagja 

    Csatolni kell a termelői csoport 
igazolását arról, h ogy az ügyfél a 
csoport tagja. 

 4 

 Az állattenyésztésről szóló 1993. 
évi CXIV. törvény 13. §-ban 
foglalt kötelezettség teljesítése 

   A támogatási kérelemhez 
csatolandó befizetési bizonylat 
vagy annak másolata. 

 4 

 Az ügyfél IPPC telep    Nyilatkozat  4 
 Komplexitás    A jogszabályban hivatkozott 

esetekben. 
 7 

  A fejlesztés tartalmaz megújuló 
vagy bioenergia hasznosítást 

   A kérelemben kiválasztott 
támogatási egységek alapján. 

 1 

 Összesen:  max. 20 
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 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés/ellenőrzés módja  Pontszám 
 Horizontális szempontok 

 A kérelem benyújtását megelőző 
12 hónap átlag létszámának 
szinten tartása (legalább 1 fő) 

   Nyilatkozat  3 

 A kérelem benyújtását megelőző 
12 hónap átlag létszámához képest 
a foglalkoztatottak számának 
bővítése a fejlesztés hatására 

 Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma 

 Nyilatkozat   

   0-37 500 000 Ft/új munkahely    8 
   37 500 001-75 000 000 Ft/új 

munkahely 
   7 

   75 000 001-112 500 000 Ft/új 
munkahely 

   6 

    112 500 001-150 000 000 Ft/új 
munkahely 

   5 

   150 000 001-187 500 000 Ft/új 
munkahely 

   4 

   187 500 001-225 000 000 Ft/új 
munkahely 

   3 

   225 000 001-262 500 000 Ft/új 
munkahely 

   2 

    262 500 001 Ft/új munkahely 
felett 

    1 

 Az ügyfél részt vesz az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási 
programban 

     5 

 A megvalósítás helye  hátrányos helyzetű térségben van    6 
 Pénzügyi terv       
 Nem termelői csoport esetében       
 A vállalkozás pénzügyi tervének 
koherenciája 

      

   Befektetett eszközök változása    1 
   Saját tőke változása a beruházás 

időtartama alatt 
   1 

   Értékcsökkenés változása    1 
    Saját tőke változása a 

működtetési időszak alatt 
   1 

 Vállalatértékelés  Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés alatt 
   Termelési érték    2 
   Adózás előtti eredmény    2 
    Termelési értékarányos 

jövedelmezőség 
   2 

 Pénzügyi terv valóságtartalom 
vizsgálata 

 Pénzügyi tábla adatainak 
referenciaár 

  adatokkal történő összevetése a működtetés 
alatt 

   Termelési érték    1 
   Adózás előtti eredmény    1 
    Termelési értékarányos 

jövedelmezőség 
   1 

 Beruházási hajlandóság vizsgálata  Beruházás mértékének a 
vizsgálata 

    2 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Az üzem által a bázisévhez képest 
a benyújtás évétől számított  
4. évre vállalt állategységben 
kifejezett méret nő, akkor 
5 százalékpontonkénti 
növekedésre 1 pont adható, 
de maximum 5 pont 

   5 
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 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés/ellenőrzés módja  Pontszám 
 Termelői csoport esetében       
 A vállalkozás pénzügyi tervének 
koherenciája 

 Befektetett eszközök változása    2 

    Saját tőke változása a beruházás 
időtartama alatt 

   2 

   Értékcsökkenés változása    2 
   Saját tőke változása a működtetési 

időszak alatt 
    2 

 Vállalatértékelés  A vállalkozás bázisévében az egy 
tagra jutó árbevétel értéke 
meghaladja a 

Induló TCS esetében a számítást a 
pályázat és az azt követő 2 év 
tervadatai alapján kell elvégezni 

  

   16 millió forintot    6 
   12 millió forintot    3 
    8 millió forintot    2 
 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 A vállalkozás 1 tagra jutó 
árbevétele a benyújtás évétől 
számított a 4. évre nézve a 
benyújtás évéhez képest több mint

 Induló termelői csoport esetében, 
ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a 

  

    20%-kal bővül  9,6 millió forintot  2 
   10%-kal bővül  8,8 millió forintot  1 
   Ha az ügyfél a benyújtást követő 

3 évben realizált árbevétele a 
benyújtás évében tervezett 
(bázisév) árbevételhez képest a 
növekmények értéke eléri a 
támogatás 

    

   1,4-szeresét    4 
   1,2-szeresét    2 
 Ha az ügyfél nem természetes 
személy 

      

 A Helyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat vagy Országos 
Cigány Önkormányzat 
nyilatkozata arról, hogy támogatja 
a beruházást 

   Nyilatkozat  3 

 Nők foglalkoztatása       
   A foglalkoztatottak számának 

több mint 50%-a nő 
 Nyilatkozat  3 

   A foglalkoztatottak számának 
20–50%-a nő 

 Nyilatkozat  2 

   A foglalkoztatottak számának 
kevesebb mint 20%-a nő 

  Nyilatkozat  1 

 Csökkent munkaképességű 
foglalkoztatása 

   Nyilatkozat  2 

 Ha az ügyfél természetes személy        
 Az ügyfél nő      3 
 Az ügyfél roma származású    Nyilatkozat  3 
 Az ügyfél csökkent 
munkaképességű 

   Nyilatkozat  2 

 Összesen:      max. 50 
 Üzleti terv pontozása 

 15 millió  Ft támogatási érték felett kötelező benyújtani, kivéve trágyakezelési célterület 
 Üzleti terv Vezetői összefoglaló 

 
  1 

 
 

Ügyfél bemutatása  3 

 Piacelemzés és Értékesítés  4 
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 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés/ellenőrzés módja  Pontszám 
 Működési terv  8 
 Szervezet, emberi erőforrások  1 
 Fejlesztés bemutatása   13 
 Összesen:      max. 30 
 Mindösszesen:      max. 100 
Kommunikációs terv   (+)5 
A vállalkozás társadalmi 
felelősségvállalása 

  (+)5 

 
 
 

7. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[9. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását 
és felhasználását szolgáló építészeti és technológiai beruházások kötelezően elvárt 

műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK) 

 1.2.1.1.1. Padozat alatti, beton trágyapincés gyűjtő- és tárolótér kialakítása 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 

továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – A legalább egy termelési ciklushoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett földmeder vagy 

padozatra elhelyezett trágyagyűjtő kialakítása legalább 60 cm mélységű aknához. 
   – A hígtrágya szállítását, a trágyapince leürítését szivárgásmentesen biztosító csőhálózat kialakítása. 
   – A tervnek megfelelő aljzatbeton elkészítését szolgáló pincefenék kialakítása kavics feltöltéssel. 
   – Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló pincefenék (aljzatbeton) 

kialakítása egy vagy több rétegben. 
   – Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló oldal- és válaszfalak 

betonozása zsaluzással, ill. zsalukővel, illetve 
 – előregyártott, minősített, szivárgásmentes, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló 
trágyapince elemek beépítése. 

   – A tervezésnek megfelelő rácspadló tartó elemek (támaszok, áthidalók, gerendák) elhelyezése 
rácspadló méretéhez illeszkedő pontos osztástávolságban. 

 EK  – Korábbi padozat és tartóelemek, trágyacsatornák bontása, betonrészek vágása, ill. feltörése és 
elszállítása. 

   – Földmunkák a kitermelt föld elszállításával. 
   – Betonozás anyagköltségei telephelyre szállítva. 
   – Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák. 
  – Alap erősítés, nyílás áthelyezés, befalazás trágyapince kialakításhoz. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló beton bedolgozása, ill. záróréteg felvitele 

betonfelületre, vagy 
  – Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése. 
    
 1.2.1.1.2. Padozatszint alatti süllyesztett gyűjtő- és elvezető trágyacsatorna kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A legalább egy napi termelt trágyamennyiség gyűjtésére és szállítására alkalmas csatorna földmunkái.
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   – A vasalt betoncsatorna megépítése, melynek profilja a technológiai méretezéskor tervezettnek feleljen 
meg, teljes hosszban biztosítsa az eltömődés, elzáródás-mentességet és folyamatos átmenettel 
illeszkedjen az állatok tartására szolgáló padozathoz. 

   – Szilárdságilag méretezett csatornafenék és -fal szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak 
ellenálló, vízzáró kialakítása. 

 EK  – Korábbi padozat és tartóelemeinek bontása, betonrészek feltörése és elszállítása. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Építési munkák, betonozás a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal. 
   – Ürítő, elzáró szerelvények, elvezető csatornák beépítése kapcsolódó gépészettel. 
   – Hígtrágya esetén a szivárgásmentesség és hígtrágya korróziós hatásának való ellenállás kialakítása 

műanyag vízzáró és korrózióálló anyagokkal. 
   – A trágyacsatorna felett elhelyezendő rácspadozat tartó profil kialakítása vízzáró és korrózióálló réteg 

felvitelével. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.1.3. Taposórácsos padozat kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és/vagy építészeti tervezés.  

   – Az állatvédelmi követelményeknek megfelelő taposórács elemek beépítése a stabil felfekvés 
biztosításával. 

   – A beépített taposórács elemek állatvédelmi szempontból történő, állatorvos általi ellenőrzésének 
igazolása. 

 EK  – Rácspadlók beszerzése, telephelyre szállítva. 
   – Rácspadló kialakításához tartó- és rögzítő elemek beszerelése. 
   – Emelt szintű rácspadozat esetén a bejárati felhajtók kiépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.1.4. Növekvő almos technológiához síkbeton padozat kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Egyenletes, sima talajfelület biztosítása. 
   – Szórt, kiegyenlítő kavics, kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá. 
   – Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton kialakítás – csúszásmentes kivitelben – a beton 

oldalperemmel és -fallal együtt. 
 EK  – Földmunka a kitermelt anyag elszállításával.  

   – Vasalt beton készítése terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal. 
   – Karám, ill. kutricafal rögzítő elemek beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.1.5. Síkbeton kutrica- vagy istállópadozat területének kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Egyenletes, sima talajfelület kialakítása, szórt, kiegyenlítő kavics vagy homokréteg biztosítása az 
aljzatbeton alá (síkbeton alatti tükör és támasztóréteg kialakítása). 

   – Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton kialakítás hézag- és csúszásmentes felületű kivitelben, 
terv szerinti hőszigeteléssel és lejtéssel.  

 EK  – A korábbi padlózat, műtárgyak feltörése, eltávolítása. 
   – Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával. 
   – Vasalt beton készítés  terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal. 
   – Melegpadló réteg beépítése. 
   – A karám, ill. kutricafal rögzítő elemek anyagai, beépítése. 
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 1.2.1.1.6. Mélyalmos technológiához a süllyesztett betonpadozat kialakítása 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak megfelelő 

működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – A legalább egy termelési ciklushoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett földmeder 

kialakítása, terv szerinti szintmélységben. 
   – Egyenletes, sima talajfelület kialakítása, szórt, kiegyenlítő kavics vagy homokréteg biztosítása az 

aljzatbeton alá (síkbeton alatti tükör és támasztóréteg kialakítása). 
   – Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton és oldalperem kialakítása. 

 EK  – A korábbi padlózat, műtárgyak feltörése, eltávolítása. 
   – Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával. 
   – Vasalt beton készítés anyagai terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.1.7. Sekély „lagúnás” trágyagyűjtő tér kialakítása szakaszos hígtrágya leürítéssel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A technológiában meghatározott időintervallumhoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett, 
legalább 30  cm mélységű lagunához földmeder kialakítása. 

   – A hígtrágya szállítását, a lagúna leürítését szivárgásmentesen biztosító csőhálózat kialakítása, leürítő 
záró elem beépítése. 

   – A megfelelő aljzatbeton elkészítését szolgáló lagúnafenék kialakítása kavics feltöltéssel. 
   – Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló, vízzáró lagúnafenék 

(aljzatbeton) kialakítása egy vagy több rétegben. 
  – Előregyártott, minősített, a trágya korróziós hatásainak ellenálló, vízzáró trágyalagúna elemek 

beépítése. 
   – Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló, vízzáró oldal- és 

válaszfalak betonozása zsaluzással. 
   – Támaszok, áthidalók, gerendák elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedő pontos osztástávolságban.

 EK  – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Ürítő, elzáró szerelvények, elvezető csatornák anyagai kapcsolódó gépészettel. 
   – Vasalt beton lagúnaszerkezet anyagai a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal. 
  – Alap erősítés, nyílás áthelyezés, befalazás trágyalagúna kialakításhoz. 
  – Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése. 
   – Terv szerinti rácspadló tartó elemek megépítése. 
   – Lagúna felületre vízzáró és korrózióálló réteg anyagai. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.1.8. Ferdepadozatos pihenőterű, taposóalmos istállópadozat kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Szivárgásmentes, sík és csúszásmentes padozatfelület, sérülést nem okozó kivitellel. 
   – A pihenőtérről leszivárgó trágyalé, illetve a letaposott trágya eltávolítására alkalmas padozat 

kialakítása. 
   – Szilárdságilag méretezett betonpadozat szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak ellenálló, 

vízzáró kialakítása. 
 EK  – Korábbi padozat és tartóelemeinek bontása, betonrészek feltörése és elszállítása. 

   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Építési munkák, betonozás anyagai a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 1.2.1.1.9. Műanyag taposórácsos padozat kialakítása 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 

működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és/vagy építészeti tervezés.  
   – Az állatvédelmi követelményeknek megfelelő taposórács elemek beépítése a stabil felfekvés 

biztosításával. 
   – A beépített taposórács elemek állatvédelmi szempontból történő, állatorvos általi ellenőrzésének 

igazolása. 
 EK  – Rácspadlók beszerzése, telephelyre szállítva. 

   – Rácspadló kialakításához tartó- és rögzítő elemek beszerelése. 
   – Emelt szintű rácspadozat esetén a bejárati felhajtók kiépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
  
 
 1.2.1.1.10. Felszín alatti trágyaelvezető műanyag gerinc csővezeték kialakítása az istállón belül 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és/vagy építészeti tervezés.  

   – A trágyapincében vagy lagúnában termelődó trágya összegyűjtésére és szivárgásmentes  
eltávolítására szolgáló, talajban fekvő gerinc csővezeték kiépítése. 

   – A trágyaszállító csőrendszer elzáródás és eltömődés esélyének minimalizálását szolgáló tervezés és 
kivitelezés. 

  – A korróziónak, a trágya vegyi hatásainak ellenálló anyagból készült trágyaelvezető elemek 
alkalmazása. 

 EK  – A trágyaszállító csőhálózat elemek beszerzése, telephelyre szállítva. 
   – A csőhálózat lefektetését szolgáló földmunkák (talajásás, egyengetés, ágyásréteg feltöltés, stb.). 
   – A szükséges technológiai szerelési munkák anyagai. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
  
 1.2.1.1.11. Istálló padozat aszfalt borítása 

 MT  – A padozat felújítás szintjének és kialakításának tervezése. 
   – A korábbi felület tisztítása, törmelék mentesítése, felület előkészítése. 
   – Tapadást segítő anyagréteg felhordása. 
  – A terv szerinti vastagságú aszfaltréteg felvitele, bedolgozása, síkjának kialakítása. 

 EK  – A tisztítás és  felület-előkészítés anyag- és gépi munka költségei. 
   – A kötőanyag költsége. 
   – Az aszfaltréteg készítés anyag- és gépi munka költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
  
 1.2.1.2.1. Csörlős, trágyaszános trágyakihúzó berendezés beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és műszaki előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Adott szintben egyenletes, sík terep (tükör) kialakítása támasztó réteg terítésével a trágyagyűjtő vályú 
alá. 

   – Az almos trágya gyűjtésére szolgáló szivárgásmentes, a trágya korróziós hatásait és az eltávolító 
berendezés koptatását álló felületképzésű betonvályú kialakítása. 

   – A tervnek megfelelő (szilárdságilag méretezett) csörlőtámasz kialakítása. 
   – A villamosság biztonsági szabályoknak igazoltan megfelelő villamos tápvezeték kiépítése mechanikai 

túlterhelés elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel. 
 EK  – Korábbi padozat, egyéb műtárgyak feltörése, elszállítása. 

   – Több épület kiszolgálásához a berendezés áttelepítésére sínrendszer kiépítése anyagköltsége. 
   – Gyűjtőcsatorna föld- és betonozási munkák költségei. 
   – A berendezés üzembe állításához szükséges lakatos- és villamos-szerelő munkák anyagköltsége. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 1.2.1.2.2. Mechanikus, padozatba épített trágyakihúzó telepítése 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és műszaki előírásoknak megfelelő 

működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – A trágyagyűjtő betoncsatorna megépítése szivárgásmentes, a trágya korróziós hatásait és az eltávolító 

berendezés koptatását álló betonfelülettel. 
   – A meghajtó és működtető egység (hajtásház) stabil rögzítését biztosító beton alépítmény (akna) 

kialakítása. 
   – A korrózióálló kivitelű, a szilárdsági igénybevételeknek ellenálló mechanikus trágyakihúzó 

berendezés beépítése. 
   – A villamosság biztonsági szabályoknak megfelelő villamos tápvezeték kiépítése túlterhelés elleni 

védelemmel, kapcsolószekrénnyel. 
   – A működtetést (ütemezést) vezérlő, üzembiztos elektronika beépítése, beállítása. 
   – Üzembe helyezés és a kezelők munkabiztonsági oktatása. 

 EK  – A korábbi padozat, egyéb műtárgyak feltörése, elszállítása. 
   – Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával. 
   – Vasalt beton készítés anyagai terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal. 
   – A trágyaeltávolító vezetőelemeinek anyagköltségei. 
   – A trágyaeltávolító beépítéséhez a szükséges lakatos- és villamos-szerelési munkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.2.3. Keresztirányú trágyakihordó berendezés magasbahordó prizmázóval 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A trágyaakna szivárgásmentes kibetonozása a rögzítő- és csatlakozó elemek beépítésével. 
   – Az almos trágya átadó garat, a meghajtó, ill. a ferde felhordó részegységek beépítése. 
   – A villamosság biztonsági szabályoknak igazoltan megfelelő villamos tápvezeték kiépítése és bekötése 

(túlterhelés elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel). 
 EK  – A korábbi padozat, egyéb műtárgyak feltörése, elszállítása. 

   – Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával. 
   – Vasalt betonakna készítés anyagköltségei terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal. 
   – A magasbahordó prizmázó beépítéséhez szükséges lakatos- és villamos-szerelési munkák 

anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.2.4. Beépített felsőpályás almozó berendezés létesítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés, engedélyeztetés. 

   – Terveknek megfelelő, a biztonságos üzemelést lehetővé tevő felsőpályás tartószerkezet kiépítése. 
   – Az állatok felett elhaladóan működő, a napi almozáshoz elegendő teljesítményű alomkiszóró 

berendezés beépítése. 
 EK  – Tartó- és vázszerkezet lakatosmunkáinak anyagköltsége. 

   – A beépítendő vázelemek és az almozógép beszerzése helyszínre szállítással. 
   – A beépítéshez szükséges kőműves és villanyszerelő munkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.3.1. Magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító berendezés kiválasztása, alkalmazásának technológiai tervezése. 

   – Legalább 100 bar nyomásig szabályozható, 8 l/min. vízszállítást elérő, változtatható mosósugár-
formájú fejjel mosásra, és szabályozható vegyszer-koncentrációval fertőtlenítésre is alkalmas, 
folyamatos üzemeltetésre méretezett ipari kivitelű, magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés 
beszerzése. 

   – Az istálló technológiához illeszkedő kiosztású víz és villamos csatlakozó helyek kiépítése. 
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 EK  – A magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés beszerzése. 
   – Víz- és villamos csatlakozóhelyek kiépítéséhez szükséges anyagok, szerelvények beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.1.3.2. Aerosol generátor beépítése 

 MT  – Az aerosol generátor alkalmazásának technológiai tervezése.  
 – Az állattartásban használatos kezelő- és vegyszerek aerosol formájában történő kijuttatására, almos 
trágyatechnológia esetén az alom előkezelésére is alkalmas aerosol generátor beépítése, jellemzően 
10 mikrométer körüli, de a 30 mikrométert el nem érő cseppmérettel, a kezelendő terek méretéhez 
illeszkedően tervezett kijuttatási teljesítménnyel.  
 – A villamos csatlakozási helyek kiépítése. 

 EK  – A technológiai tervben meghatározott paraméterekkel rendelkező aerosol generátor beszerzése.  
 – Villamos szerelési anyagok beszerzése.  
 – A villamos csatlakozások kiépítésével kapcsolatos, rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 

    
 1.2.2.1.1. Nyitott, trágyalé-elvezető betonozott csatorna kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A trágyalécsatorna profil kimélyítése a talajban, támasztó réteg terítésével. 
   – Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkező trágyamennyiség szállítására alkalmas, 

legalább 5 dm3/s áteresztő képességű betoncsatorna megépítése szivárgásmentes, és a trágya korróziós 
hatásnak ellenálló kivitelben. 

   – A csatorna profilja a technológiai méretezéskor tervezettnek feleljen meg, és a teljes hosszban 
biztosítsa az eltömődés- és elzáródás-mentességet. 

 EK  – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Vasalt beton elvezető csatorna megépítése a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák anyagköltsége. 
   – Csatorna felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.1.2. Felszín alatti betonelemes zárt trágyaelvezető csatorna kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkező – legalább 1 napi trágyamennyiség – 
biztonságos, tervezett távú szállítására alkalmas csatornaárok kialakítása. 

   – A méretezés szerinti szállítási kapacitású csatorna kialakítása teljes hosszban biztosítsa az eltömődés, 
elzáródásmentességet. 

   – Szivárgásmentes és a trágya korrózív hatásainak ellenálló, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak 
ellenálló betoncsatorna kialakítása a betonelemek csatlakozásainak szivárgásmentes tömítésével. 

   – A csatornaeltömődés elhárítására tervezett tisztító nyílások kialakítása. 
 EK  – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 

  – Közmű feltárás, közmű áthelyezés. 
   – Előregyártott beton csatornaelemek beszerzése helyszínre szállítással. 
   – A betonelemek elhelyezésének és összekötésének anyagai, gépi munkái. 
   – Az ejtő- és tisztító aknák kiépítése. 
   – Út alatti átvezetéseknél szükséges megerősítések kialakítása. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség 
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 1.2.2.1.3. Felszín alatti trágyaelvezető műanyag csőrendszer kialakítása 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 

továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 
   – Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkező trágyamennyiség – technológia által előírt 

időközönként történő – biztonságos, talajszint alatti szállítására alkalmas csővezeték árkának kialakítása 
támasztó réteg terítésével. 

   – A műanyag csőrendszer elemeinek szivárgásmentes összeszerelése és lefektetése a terv szerinti 
szinteknek megfelelően. 

 EK  – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
  – Közmű feltárás, közmű áthelyezés anyagai, gépi munkái. 
   – A műanyag csatornaelemek beszerzése helyszínre szállítással. 
   – A csatornaelemek elhelyezésének és összekötésének gépi munkái. 
   – Az ejtő- és tisztító aknák kiépítése. 
   – Út alatti átvezetéseknél szükséges megerősítések kialakítása. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.1.4. Beton gyűjtő-átemelő akna kialakítása, be- és kitároló, keverő-homogenizáló szivattyúkkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A hígtrágya be- és elvezető nyílások kialakítása az eltömődés és szivárgásmentesség biztosításával. 
   – A trágyaakna aljának és oldalainak kibetonozása a szilárdsági követelményeknek és gépészeti 

igényeknek megfelelően, a szivárgásmentesség és a trágya korróziónak ellenálló  kivitel biztosításával. 
   – Hidraulikus keverésre-homogenizálásra is alkalmas átemelő, ill. továbbító szivattyú beépítése a tartó- 

és rögzítő elemekkel, majd csővezetékre kötése. 
   – A szivattyú biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez szükséges kezelőállás kialakítása, a 

villamos csatlakozó vezeték és kapcsolószekrény kiépítése. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelők oktatásával. 

 EK  – A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörésének gépi munkái. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Ürítő, elzáró szerelvények, elvezető csatornák beépítése. 
   – Betonakna elemeinek megépítése a kapcsolódó vasszerelési és zsaluzási munkákkal. 
   – Terv szerinti szivattyú tartó- és csatlakozó elemek megépítése. 
   – Aknafelületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele. 
   – Keverő, homogenizáló és átemelő szivattyúk beszerzése és beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.1.5. Szállítószalagos trágyamozgatás kiépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A trágyaszállító szalag beépítése az egyes épületek közötti szállításra. 
   – A szállítószalag burkolása külső környezeti hatások ellen. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelők oktatásával. 

 EK  – A trágyaszállító berendezés elemeinek beszerzése. 
   – A szállítószalag szereléséhez anyagok beszerzése és a védő burkolás lakatos munkák anyagai. 
   – Villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 1.2.2.2.1. Szigetelt beton almos-trágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz-gyűjtővel 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 

továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelés 

igazolása. 
   – A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sík talajfelület kialakítása, 

(talajtükör kialakítása). 
   – A tárolandó trágya 5–10%-ának megfelelő térfogatú csurgaléklé tározó földmeder kialakítása terv 

szerint. 
   – Szórt, kiegyenlítő kavics, ill. homokréteg biztosítása az aljzatbeton alá. 
   – A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel kiszámított méretű és 

minőségű betonaljzat kialakítása, teherhordó réteg terítéssel, vasalással, az oldalfalak rögzítő elemeinek 
beépítésével. 

   – Lejtős vízzáró szigetelés, vagy vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló takaróbeton készítése 
folyókákkal a tároló alaplemezen úgy, hogy az elszivárgó trágyalét a csurgaléklé tározóba vezesse. 

   – Oldalsó trágya támfal-elemek kialakítása, illetve szivárgásmentes beépítése trágyalé elvezető 
vályúkkal úgy, hogy a trágyakazal legalább 2 méter magasságban felhalmozható legyen. 

   – Trágyalé és csurgalékvíz tározó szivárgásmentes kialakítása. 
   – A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetővé téve így a minden 

időjárási körülmények között is biztonságos és szakszerű trágyakezelést, szállítást. 
 EK  – A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái. 

   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Kész betonelemek beszerzése helyszínre szállítással. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagai a tárolótér és csurgaléklé tározó megépítésénél. 
   – Ürítő, ill. visszalocsoló szivattyú és csatlakozó csőelemek beszerzése, szerelési munkáinak anyagai. 
   – Tároló felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint. 
   – Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai 

eszköz és berendezés kiépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.2.2. Síkbeton karámterület kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Egyenletes, sík talajfelület kialakítása szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával az aljzatbeton alá. 
   – Szigetelt, tömör szivárgásmentes karámpadozat síkbeton kialakítás hézag- és csúszásmentes felülettel, 

trágya korróziónak ellenálló kivitelben. 
   – A padozat lejtéssel történő kivitelezése a trágyacsatorna vagy a csurgaléklé gyűjtő csatorna, árok 

irányába. 
   – A karámfal rögzítő elemek beépítése. 

 EK  – A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél telephelyre 

szállítással. 
   – Tároló felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitel terv szerinti anyagai. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség 
    
 1.2.2.2.3. Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, betontálca kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés a technológiában 
előírt időintervallumhoz tartozó trágyamennyiség tárolására alkalmas. 

   – A felszíni vagy süllyesztett tárolótérhez egyenletes, sík talajfelület kialakítása, szórt, kiegyenlítő 
kavicsréteg biztosításával. 
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   – A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel kiszámított méretű és 
minőségű betonaljzat kialakítása, vasbeton szereléssel, oldalperemmel. 

   – Vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló (pl. szulfátálló) takaróbeton készítése az elfolyást, 
elszivárgást meggátló tálcaperemek vagy oldalfalak betonozásával együtt. 

   – Az üzembiztos trágyaeltávolítást lehetővé tevő csatlakozások (trágyaürítő nyílások, trágyavályúk) 
kialakítása. 

   – A tároló telepi úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása a biztonságos és be- és kiszállítás 
megoldására. 

 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, elszállítása. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.  
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése, építési munkák költségei a 

trágyatálca megépítésénél. 
   – A tároló-felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitel terv szerinti anyagai. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.2.4. Szigetelt, istállóhoz, ill. kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló betontálca, ill. akna kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés a technológiában 
előírt időintervallumhoz tartozó trágyamennyiség tárolására. 

   – A tárolótérhez egyenletes, sima talajfelületű tároló meder kialakítása. 
   – Szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá. 
   – A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel kiszámított méretű és 

minőségű betonaljzat kialakítása, teherhordó rétegterítéssel, betonháló szereléssel, oldalperem 
vasalással. 

   – Vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló takaróbeton készítése az elfolyást, elszivárgást 
meggátló tálcaperemek vagy oldalfalak betonozásával együtt. 

   – Az üzembiztos trágyaeltávolítást lehetővé tevő csatlakozások (trágyaürítő nyílások, trágyavályúk) 
kialakítása. 

 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, elszállítása gépi munkái. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése, építési munkák anyagköltségei a 

trágyatálca megépítésénél. 
   – A tároló felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.2.5. Monolit- és elemes vasbeton hígtrágya-tároló létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló 
szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk) 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. [Az építendő tárolónak jogszabályban 
szereplő Megfelelőségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozattal, ezek hiányában a 
külön jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való alkalmasságát ÉME vagy ETA (Európai 
Műszaki Engedély) is igazolhatja.] 

   – A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelés 
igazolása. 

   – A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sík talajfelület (talajtükör) 
kialakítása a felszínen, ill. a tervezett süllyesztésnek megfelelő szinten, kiegyenlítő kavicsréteg 
biztosításával az aljzatbeton alá. 

   – A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett, vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló  vasbeton 
fenéklemez kialakítása, az oldalfalak rögzítő elemeinek beépítésével. 

   – A tározó oldalfalának kialakítása zsaluzással vagy az előre gyártott elemek tömített összeillesztésével 
úgy, hogy szilárd és szívárgásmentes legyen. 

   – A gépészeti berendezések állásainak, állásszerkezeteinek terv szerinti kiépítése. 
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   – A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása. 
   – Védőkerítés, ill. korlát létesítése, a 150 cm-nél alacsonyabb falperem magassággal rendelkező tározók 

esetében. 
 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, eltávolítása gépi munkái. 

   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak, valamint az előregyártott betonelemek 

beszerzése, beépítéséhez szükséges anyagai. 
   – Terv előírás esetén szivárgásjelző rendszer beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – A tároló felületre terv előírás esetén műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele. 
   – Gépészeti és lakatos berendezések beszerzése, szerelési anyagai. 
   – Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai 

eszköz és berendezés kiépítése. 
    
 1.2.2.2.6. Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály létesítése a beszerelt gépészeti 
eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk) 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Ipari gyártmányok esetén a gyártóknak a teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell 
Megfelelőségi Nyilatkozatot biztosítania. 

   – A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelés 
igazolása. 

   – A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótér alapozásához az egyenletes, sík talajfelület 
(talajtükör) kialakítása. 

   – Szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá. 
   – A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló beton 

fenéklemez kialakítása, teherhordó réteg terítéssel, vasalással, ill. az oldalfalak tartóoszlopainak vagy 
rögzítő elemeinek beépítésével. 

   – A tározó oldalfal lemezeinek felszerelése, építése úgy, hogy a statikai szilárdság és a 
szivárgásmentesség biztosított legyen. 

   – A gépészeti berendezések állásainak, állásszerkezeteinek, továbbá a hígtrágya szállító csőhálózatra 
csatlakozási pontoknak a terv szerinti kialakítása. 

   – A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetővé téve így a minden 
időjárási körülmények között is biztonságos és szakszerű trágyakezelést, szállítást. 

 EK  – Az alapozás földmunkái a fölös anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei. 
   – A tároló tartály elemek beszerzése helyszínre szállítva. 
   – Tartályelemek tömítése, szerelése anyagköltségei. 
   – Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, beépítése. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
   – Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai 

eszköz és berendezés kiépítése. 
    
 1.2.2.2.7. Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti 
eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk) 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés a talajviszonyok és 
a talajvízszint figyelembevételével. 

   – A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelés 
igazolása. 

   – A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez a terv szerinti egyenletes talaj felületű 
felületekkel rendelkező meder kiásása a kapcsolódó talajmunkákkal. 

   – A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett oldalfal, gát kialakítása tömörítéssel, majd a 
szivárgásérzékelő rendszer elemeinek beépítése. 
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   – Támasztó-védő réteg (pl. geotextília) elhelyezése a fóliaréteg alá, terv szerint. 
   – A gépészeti berendezések állásainak, beton műtárgyaknak kialakítása. 
   – A szivárgásmentességet biztosító megfelelően rugalmas fóliaréteg leterítése, konfekcionáló 

összehegesztése a fólia lemezek egymáshoz kapcsolásával, illetve a műtárgyakhoz, egyéb csatlakozó 
elemekhez való illesztésével, a zárás egyenkénti bevizsgálásával. 

   – Bélelésére csak Építésügyi Műszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkező fóliák, ill. 
műanyagok használhatók fel, amelyek földmedencés hígtrágya tárolókban való alkalmazhatósága, UV 
állósága a 20 évet meghaladó elvárt élettartamra igazolt. 

   – A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása. 
   – A terv szerinti védőkerítés, ill. korlát létesítése. 

 EK  – Az alapozás földmunkái a kitermelt anyag beépítésével. 
   – Szivárgásjelző rendszer beépítésének anyagköltségei. 
   – Fólia lemezek, gépészeti és lakatos szerkezetek beszerzése, helyszínre szállítással. 
   – Szigetelő fólia elemek konfekcionálása, szivárgásmentesség teljes körű ellenőrzésének költségei. 
   – Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, szerelési anyagai. 
   – Ammónia- és szagemisszió csökkentő takarófólia beszerzése, beszerelése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
   – Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai 

eszköz és berendezés kiépítése. 
    
 1.2.2.2.8. Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése  

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelés 
igazolása. 

   – A szilárd trágya mennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sima talajfelület 
biztosítása. 

   – Talajtükör kialakítása szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával az aljzatbeton alá. 
   – A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel tervezett vasbeton 

aljzat (alaplemez) kialakítása, vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló  kivitelben, az oldalfalak 
tartóoszlopainak, ill. rögzítő elemeinek beépítésével. 

   – A tárolandó trágyaréteg vastagságának megfelelő magasságú vízzáró beton oldalfal kialakítása. 
   – A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása. 

 EK  – A korábbi burkolatok, műtárgyak bontási munkái elszállítással. 
   – Földmunkák, az alapozás és a támasztó oldalfal és betonépítési munkákhoz szükséges anyagok 

beszerzése, beépítése. 
   – A tartóoszlopok, a tetőszerkezet és az oldalborítás terv szerinti anyagainak beszerzése. 
   – A tározó oldalburkolatai megépítésének anyagköltségei. 
   – A trágyakezelő, -szállító és -mozgató berendezések biztonságos ki- és betelepítését, mozgását 

biztosító ajtók, továbbá a szellőzést és természetes fényt biztosító ablakok, ill. nyílások beépítésének 
anyagköltségei. 

    
 1.2.2.2.9. Meglévő trágyatároló medence szivárgásmentesítése fóliaszigeteléssel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A trágyatároló medence maradéktalan, a műszaki állapot felmérését és a további munkákat lehetővé 
tevő kitakarítása. 

   – A trágyatároló belső felületeinek tisztítása, a felületek szilárdítása, a folytonossági hiányok javítása. 
   – A szivárgásmentességet és korrózióállóságot kellő rugalmassággal, deformálhatósággal biztosító 

fóliaréteg terítése, rögzítése és konfekcionálása, a hegesztések teljes körű ellenőrzése a toldásoknál és a 
csatlakozó szerelvényeknél. 
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   – A meghibásodást, ill. a környezetvédelmi felügyeletet lehetővé tévő szivárgásérzékelő rendszer 
kijelző elemeinek beépítése. 

   – Védőkerítés, ill. korlát létesítése a terv szerint. 
 EK  – A trágyatároló üledékeinek eltávolítása, a felületek tisztítása és helyreállítása. 

   – A szigetelő fólia elhelyezése, rögzítése, konfekcionálása, az ellenőrzések elvégzése. 
   – A gépészeti berendezések (keverők, szivattyúk, kocsitöltő állás stb.) és tartozékaik beszerzésének és 

szerelési anyagainak költségei. 
   – Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai 

eszköz és berendezés kiépítése. 
    
 1.2.2.2.10. Meglévő trágyatároló medence szivárgásmentesítése betonozással 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A trágyatároló medence maradéktalan, a műszaki állapot felmérését és a további munkákat lehetővé 
tevő kitakarítása. 

   – Terv szerinti szivárgásérzékelő rendszer kijelző elemeinek beépítése. 
   – Beton trágyatárolók belső felületeinek mosással történő tisztítása a repedések és esetleges szerkezeti 

hibák észlelése érdekében, majd ezek kijavítása. 
   – Vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló  vasbeton fenéklemez és oldalfali burkolatok építése a 

gépészeti berendezések csatlakozóelemeinek beépítésével. 
   – Védőkerítés, ill. korlát létesítése, az 1 méter 50 cm-nél kisebb falperem magassággal rendelkező 

tározók esetében. 
 EK  – A trágyatároló üledékeinek eltávolítása, a felületek tisztítása és helyreállítása. 

   – Beton- és vasbeton építési-szerelési munkák gépi- és anyagköltségei. 
   – A gépészeti berendezések (keverők, szivattyúk, kocsitöltő állás stb.) és tartozékaik beszerzésének és 

beépítésének anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai 

eszköz és berendezés kiépítése. 
    
 1.2.2.2.11. Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi 
berendezéseivel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés a talajviszonyok és 
a talajvízszint figyelembevételével. 

   – A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelés 
igazolása. 

   – A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez a terv szerinti egyenletes talaj felületű 
felületekkel rendelkező meder kiásása a kapcsolódó talajmunkákkal. 

   – A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett oldalfal, gát kialakítása tömörítéssel, majd a 
szivárgásérzékelő rendszer elemeinek beépítése. 

   – A gépészeti berendezések állásainak, beton műtárgyaknak kialakítása. 
   – Csak Építésügyi Műszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkező fóliatömlő használható 

fel, amelynek hígtrágya tárolóként való alkalmazhatósága UV állósága a 20 évet meghaladó elvárt 
élettartamra igazolt. 

 EK  – Az alapozás földmunkái a kitermelt anyag beépítésével. 
   – Szivárgásjelző rendszer beszerzésének költségei, beépítés anyagai. 
   – Fóliatömlős tároló beszerzése helyszínre szállítással, telepítés előírás szerint. 
   – Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, beépítési anyagai. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
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 1.2.2.3.1. Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence kialakítása, adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló 
berendezésekkel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Szórt, kiegyenlítő sóder- vagy homokréteg biztosítása az aljzatbeton alá. 
   – A terv szerinti vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló (pl. szulfátálló) vasbeton fenéklemez 

kialakítása, az oldalfalak rögzítő elemeinek terv szerinti beépítésével. 
   – A tározó oldalfalának kialakítása zsaluzással, vagy az előre gyártott elemek tömített összeillesztésével 

úgy, hogy a statikai szilárdság és a szivárgásmentesség biztosított legyen. 
   – Az akna lefedése, ill. védőkorlát létesítése. 
   – A gyűjtő- és átemelő szivattyúk beépítése. 
   – A trágyakezelés szükségleteinek megfelelő kezelőanyagok adagolóinak, bekeverő egységeinek és 

egyéb eszközeinek beépítése. 
 EK  – Földmunkák a kitermelt föld elszállításával. 

   – Betonozás anyagköltségei telephelyre szállítva, kivitelezés anyagköltségei. 
   – Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák gépi munka- és anyagköltségei. 
   – Vízzáró és korrózióálló réteg felvitele betonfelületre. 
   – A kezelő gépészeti berendezéseinek (bekeverők, szivattyúk stb.) és tartozékaik beszerzésének és 

beépítési anyagainak költségei. 
    
 1.2.2.3.2. Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az egyenletes, sík talajfelület (talajtükör) kialakítása, szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosítása az 
aljzatbeton alá. 

   – A trágyaszállító és mozgató és komposztáló gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel 
tervezett vasbeton aljzat (alaplemez) kialakítása. 

   – Vízzáró szigetelés, vagy vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló (pl. szulfátálló) takaróbeton 
készítése a tároló alaplemezen úgy, hogy kis lejtéssel az elszivárgó csurgaléklét vagy csapadékot egy 
gyűjtőtérre vezesse. 

   – A komposztáló tér szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetővé téve így a minden 
időjárási körülmények között is biztonságos és szakszerű komposztálási munkaműveleteket, 
ill. szállítást. 

 EK  – A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések kivitelezési anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél, 

telephelyre szállítással. 
   – Tároló felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.3.3. Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) 
berendezéssel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A fázisbontó berendezés és a megfelelő kiszolgálást biztosító csatlakozó gépészeti berendezések 
tartószerkezeteinek kivitelezése, a berendezések felszerelése. 

   – A hígtrágya és fázisbontott híg rész szállítását végző csővezeték csatlakozások szivárgásmentes, zárt 
rendszerének kiépítése. 

   – A leválasztott és kitermelt szilárd rész közvetlen fogadására szigetelt beton fogadótér vagy 
pótkocsiállás kialakítása. 

   – Próbaüzemmel történő üzembe helyezés, és a kezelők oktatása. 
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 EK  – A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél telephelyre 

szállítással. 
   – A gépészeti berendezések és a lakatos szerkezetek beszerzése, szállítása, beépítési anyagai. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.3.4. Szellőztetéses trágyaszárítási technológia kialakítása ketreces baromfitartási technológiákhoz 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A berendezés részegységeinek (szárítólevegő keverő ház, elosztó légvezeték) a légszállító csővezeték 
és a trágyaszalagok feletti légbefúvó elemek technológiai előírások, illetve tervnek megfelelő beépítése. 

 EK  – A szellőztetéses szárító berendezés beépíthető kiegészítő elemeinek beszerzése, beépítési anyagai 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.3.5. Aerob fermentációs trágyakezelési technológia kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A szilárd trágya fermentáció, komposztálás technológiai átfutási idejének megfelelő méretű 
fermentáló tér (vályú) szivárgásmentes kialakítása, betonozása, a keverő, átforgató gép vezető 
elemeinek beépítésével. 

   – A be- és kitárolás biztosítása a szállító, rakodó gépek méretének megfelelően. 
 EK  – Meglévő épület szükséges belső bontási munkáinak elvégzése, nyílászárók szükséges átalakítása, 

cseréje. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések kivitelezési anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél 

telephelyre szállítással. 
   – A fermentálás, forgatás, kiszerelés beépítendő gépészeti berendezésinek beszerzése, beépítési 

anyagai. 
    – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség 
    
 1.2.2.3.6. Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és 
kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító műszaki és technológiai tervezés. 

   – A be- és kitároló és/vagy keverő-homogenizáló szivattyúk gépészeti egységek terv szerinti 
kapacitással. 

   – A trágyakezeléshez szükséges adagolók, bekeverők és egyéb elemek beépítése terv szerinti kivitelben 
és kapacitással. 

   – A gépi berendezések villamos csatlakozásainak terv szerinti biztonságos kiépítése. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem. 

 EK  – A gépészeti berendezések beszerzése helyszínre szállítással. 
 – Gépészeti szerelő munkák anyagainak beszerzése. 
 – Villamos szerelési anyagok beszerzése. 
 – A trágyakezelő berendezés funkcionális vizsgálatának költségei. 
 – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 

    
 1.2.2.4.1. Hígtrágya felszíni kijuttató, ill. talajba injektáló rendszer kialakítása csévélhető tömlős berendezéssel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító műszaki és technológiai tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az áttelepíthető tranzit-tároló vázszerkezetének és borításának terv szerinti kialakítása, ill. beszerzése 
és feltöltése. 

   – Üzembe helyezés, próbaüzem lefolytatása. 
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 EK  – A hígtrágya kijuttatásra alkalmas csévélhető öntözőberendezés beszerzése, helyszínre szállítással. 
   – Tranzit hígtrágya tároló létesítés anyagai, ill. beszerzése. 
   – Traktor meghajtású öntözőszivattyú gyorskapcsolású nyomócső idomok, öntözőberendezés konzollal.
   – Próbaüzem költségei. 
    
 1.2.2.4.2. Hígtrágya kiöntözéséhez felszín alatti elosztó csőrendszer kiépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és műszaki tervezés, engedélyeztetés. 

   – A csőhálózat beépítéséhez fagyhatár alatti mélységű árokhálózat kiásása. 
   – Zárt, a csatlakozásoknál is szivárgásmentes hígtrágya szállító csőhálózat lefektetése és betemetése. 
   – A kiöntöző berendezések táplálásához a csatlakozási pontok, hidránsok kiépítése, biztosítva a két 

vezeték szivárgásmentes csatlakoztatásának lehetőségét. 
 EK  – Földmunkák az árkok kiásásához és visszatemetéséhez. 

   – A csővezetékek terv szerinti elemeinek, szerelvényeinek beszerzése, beépítési anyagai. 
    
 1.2.2.4.3. Hígtrágya hasznosító területre való kijuttatásához gyorskapcsolós, áttelepíthető nyomócső rendszer 
kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést 
biztosító műszaki és technológiai tervezés. 

   – A nyomócső rendszer elemeinek beszerzése, összeépítése a tervezett nyomvonal(ak)on. 
   – Szükség szerint nyomócső emelő támaszok létesítése, átfúrások kialakítása (védőcsövekkel). 
   – Csatlakoztatás, próbaüzem. 

 EK  – A nyomócső elemek beszerzése helyszínre szállítással. 
   – Támasztó lakatos szerkezetek anyagainak beszerzése, átvezetések kiépítésének gépi munkái. 
    
 1.2.2.4.4. Hígtrágya felszíni, sávos kijuttatására alkalmas mobil, konzolos öntözőberendezés létesítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést 
biztosító műszaki és technológiai tervezés. 

   – A konzolos hígtrágya kiöntöző berendezés beszerzése, külön motoros mozgató-berendezéssel. 
   – A rendszer elemeinek összeépítése, a szükséges kiegészítő elemek ráépítése. 
   – A sávos talajra juttató csőrendszer ráépítése. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem. 

 EK  – A konzolos öntözőberendezés beszerzése helyszínre szállítással. 
   – A hígtrágya kijuttató csőrendszer ráépítés anyagköltségei. 
   – Próbaüzem és funkcionális vizsgálat költségei. 
    
 1.2.2.5.1. Szigetelt anaerob fermentáló tartály létesítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés biogáz üzem 
létrehozására. 

   – Egyenletes, sík talajfelület (talajtükör) kialakítása a felszínen, vagy a terv szerinti süllyesztett 
munkagödör szintjén, szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával az aljzatbeton (fenéklemez) alá. 

   – A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló beton 
fenéklemez kialakítása vasalással, ill. az oldalfalak rögzítő elemeinek beépítésével. 

   – A gáztömören zárt beton vagy fém fermentáló tartály felépítése, az előírt hőszigetelést biztosító 
burkolattal, az alapanyag betároló-, keverő- és fűtőberendezések, valamint a gázvezeték csatlakozási 
pontjaival. 

   – Az alapanyag-szállító berendezés csatlakoztatása, a fűtőberendezés hőátadójának beépítése. 
   – Üzembe helyezés próbaüzemmel és a kezelők munkabiztonsági oktatása. 
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 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, eltávolítása. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése. 
   – Terv előírás esetén szivárgásjelző rendszer beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Gépészeti és lakatos berendezések beszerzése, szerelési anyagai. 
    
 1.2.2.5.2. Előtároló tartály létesítése fermentorhoz 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés biogáz üzem 
létrehozására. 

   – A technológiában meghatározott méretű földmeder kialakítása kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával 
az aljzatbeton (fenéklemez) alá. 

   – Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziójának ellenálló (pl. szulfátálló) alaplemez és 
oldalfalak betonozása terv szerint.  

   – A fermentálandó trágya betáplálását és továbbítását biztosító csatlakozási pontok szilárd és 
szivárgásmentes kiépítése. 

   – A trágya be- és kitárolását, keverését végző szivattyú(k), gépi berendezések beépítése a 
tartószerkezettel együtt. 

   – A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása. 
   – Védőkerítés ill. korlát létesítése, a 150 cm-nél alacsonyabb falperem-magassággal rendelkező tározók 

esetében. 
 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, törmelék eltávolítása gépi munkái. 

   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése. 
   – Terv előírás esetén szivárgás-jelző rendszer beszerzése. 
   – Gépészeti és lakatos berendezések anyagainak biztosítása. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.5.3. Utótároló tartályok létesítése a kierjedt anyaghoz 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés, biogáz üzem 
létrehozására. 

   – Tereprendezés, a technológiai és műszaki tervben meghatározott tárolókapacitású – előírt kierjesztett 
anyagmennyiség tárolására alkalmas méretű – tárolótérhez az egyenletes, sík talajfelület biztosítása a 
felszínen, ill. a meghatározott mélységű munkagödörben, kiegyenlítő kavicsréteg terítésével az 
aljzatbeton alá. 

   – A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett, vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló (pl. szulfátálló) 
vasbeton fenéklemez kialakítása, az oldalfalak rögzítő elemeinek beépítésével. 

   – A tározó oldalfalának kialakítása zsaluzással vagy az előre gyártott elemek tömített összeillesztésével 
úgy, hogy a statikai szilárdság és a szivárgásmentesség biztosított legyen. 

   – A gépészeti berendezések állásainak, állásszerkezeteinek kiépítése. 
  – Gáztömör lefedés kiépítése. 
   – A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása. 
   – Védőkerítés, ill. korlát létesítése, a 150 cm-nél alacsonyabb falperem-magassággal rendelkező 

tározók esetében. 
  

 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, eltávolítása gépi munkái. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése. 
   – Terv előírás esetén szivárgásjelző rendszer beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Gépészeti és lakatos berendezések beszerzése, szerelési anyagai. 
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 1.2.2.5.4. Keverő és fogadóakna a gépi eszközökkel 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működést, 

továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés biogáz üzem 
létrehozására. 

   – A fermentálandó trágya és az adalékanyagok be- és elvezető nyílásainak kialakítása az eltömődés és 
szivárgásmentesség biztosításával, a trágya továbbító csőrendszer csatlakoztatása. 

   – A trágyaakna fenéklemezének és oldalfalainak kibetonozása a szilárdsági követelményeknek és 
gépészeti igényeknek megfelelően, a szivárgásmentes és a trágya korróziónak ellenálló kivitelben. 

   – Hidraulikus keverésre-homogenizálásra is alkalmas átemelő, ill. továbbító szivattyú beépítése a tartó 
és rögzítő elemekkel és csővezetékre kötése. 

   – A technológiai előírásoknak megfelelő üzemmenet biztosítására a beadagolt anyagok mérésére 
szolgáló mérlegek és átfolyásmérők beszerelése.  

   – Üzembe helyezés próbaüzemmel és a kezelők munkabiztonsági oktatása. 
 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, eltávolítása. 

   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése.  
   – Terv előírás esetén szivárgásjelző rendszer beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Gépészeti és lakatos berendezések  beszerzése, szerelési anyagai 
    
 1.2.2.5.5. A trágyaszállítás, mozgatás csőrendszere és beépített gépi egységei kompletten 

 – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés biogáz üzem létrehozására. 
 – A tervezett biogáz üzem előírt, szabályos működését biztosító komplett üzemi hálózatok (trágya, 
fermentált anyag szállító csővezetékek, szivattyúk, szerelvények létesítése. 

 MT 
  

 – A működtető villamos vezetékek) terv szerinti szakszerű kiépítése és beüzemelése. 
 EK  – Épületgépészeti berendezések és szerelvények és szerelési anyagok beszerzése. 

   – Működtető, szabályzó berendezések beszerzése. 
   – Erősáramú működtető villamos berendezések beszerzése, szerelési anyagai. 
   – Villám- és tűzvédelmi berendezések beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.5.6. Gáztároló tartály kompletten a fáklyázóval 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés biogáz üzem létrehozására. 

   – A gáztározó építése a tervben előírt biztonsági távolságok betartásával. 
   – Az időjárás hatásaitól (szél, csapadék, napsugárzás) védő, hatósági biztonsági előírásoknak 

megfelelő, a termelődő biogáz tárolására szolgáló zárt építmény létesítése, külön tároló esetén. 
   – A termelődő biogázt gáztömören tároló műtárgy beépítése, az üzem gáztermelésének és  

-hasznosításának megfelelően tervezett kapacitással   
   – A gáztároló kapacitását meghaladó időszakos gáz túltermelés biztonságos levezetésére szolgáló 

gázfáklya – biztonságos magasságban történő – felszerelése és bekötése, a begyújtást vezérlő 
automatika beüzemelésével. 

 EK  – A gáztározó földmunkái. 
   – A létesítmény szerkezeti elemeinek beszerzése, szerelési anyagai. 
   – Épületgépészeti munkák anyagainak beszerzése. 
   – A vezérlő, ellenőrző és biztonsági berendezések beszerzése, beépítési anyagai. 
  – A biztonsági ellenőrzés, hatósági vizsgálat költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 1.2.2.5.7. Gáztisztító és dúsító rendszer 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 

korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés biogáz üzem létrehozására. 
   – A képződő biogáz széndioxid- és ammónia tartalmának csökkentését, a metántartalom növelését 

biztosító tisztító-dúsító berendezés beszerzése, amely alkalmas 95%-ot elérő metántartalmú biogáz 
előállítására. 

 EK  – Gépalap készítés betonszerelés anyagköltségei. 
   – Tisztító és dúsító berendezés beszerzése, beépítése. 
   – Épületgépészeti anyagok, villamos szerelvények beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.5.8. Gázmotor a generátorral és vezérléssel a villamos hálózatba tápláláshoz 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés biogáz üzem létrehozására. 

   – A gázmotoros generátor elhelyezésére szolgáló építmény és a gépalapok betonozott kialakítása. 
   – A jogszabályi és technológiai előírásoknak megfelelő, villamos hálózat oldali fogadóállomás 

kiépítése. 
   – A biogáz üzem hasznosítható gáztermelésének felhasználására méretezett gázmotor és generátor 

felszerelése, majd villamos és gázbiztonsági előírásoknak megfelelő bekötése és beüzemelése. 
   – A villamos fogadóállomásra, valamint a hulladékhő hasznosításhoz a gázmotor hűtőrendszerére 

kapcsolás kiépítése. 
   – Üzembe helyezés próbaüzemmel, a kezelők oktatásával. 

 EK  – A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, eltávolítása gépi munkái. 
   – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. 
   – Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése. 
   – Gázmotoros generátor beszerzése és beépítési anyagai. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Épületgépészeti és lakatos berendezések és anyagok beszerzése, szerelési anyagai. 
   – Villamos hálózati fogadóállomás eszközeinek beszerzése, beépítése. 
    
 1.2.2.5.9. Hőenergia hasznosításhoz a telepi hőtermelők biogázra való átalakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A biogáz fogyasztói helyhez történő elvezetéséhez szükséges hálózati elemek (csővezetékek, nyomás- 
és áramlásszabályzók) terv szerinti beszerelése. 

   – A biztonságos felhasználást lehetővé tevő átalakítások, beszabályozások elvégzése földgázüzemű 
gázégővel táplált hőhasznosító berendezések esetében. 

   – Biogáz égők terv szerinti beépítése egyéb tüzelési rendszerű hőhasznosító berendezésekbe. 
 EK  – Épületgépészeti berendezések, részegységek és anyagok beszerzése. 

   – Biogáz csővezeték anyagainak, szerelvényeinek beszerzése, szerelési anyagai. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
 
1.2.2.5.10. A biogázüzem központi vezérlőrendszere, fűtő és gázvezeték rendszere kompletten 

 – A fermentor fűtő- és hőszabályzó rendszerének kiépítése. 
 – A biogáz üzem központi vezérlő- és szabályzó rendszerének kiépítése. 

MT 

 – A termelődő biogáz szállító csőrendszer kiépítése. 
 – A fűtőrendszer épületgépészeti berendezéseinek és a rendszer kivitelezéséhez szükséges anyagok 
beszerzése. 
 – A központi vezérlő- és szabályozórendszer elemeinek és beépítési anyagainak beszerzése. 
 – A biogáz üzem gázvezeték rendszerének szerelési anyagai, ellenőrzés költségei. 
 – A beüzemelés, vizsgálat költségei. 

EK 

 – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 1.2.2.6.1. Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek 
felszerelése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az esővíz külön rendszerű gyűjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása. 
 EK  – Földmunkák a tetőelemek tartóoszlopainak alapozásához és a vízelvezetéshez. 

   – Beton- és vasbeton építési munkák anyagköltségei telephelyre történő szállítással. 
   – Vasszerkezeti szerelő és/vagy ácsmunka, valamint tetőfedő munka anyagainak beszerzése. 
   – Épületbádogos munkák anyagainak beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.6.2. Istállók esőcsatornáinak felszerelése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés. 

   – Az esővíz külön rendszerű gyűjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása. 
 EK  – Vasszerkezeti szerelő és/vagy ácsmunka, valamint tetőfedő munka anyagainak beszerzése. 

   – Épületbádogos munkák anyagainak beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.6.3. Nyitott felszíni csapadékelvezető, ill. szikkasztó árok kialakítása 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés. 

   – Az esővíz külön rendszerű gyűjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása. 
 EK  – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.  

 – Beton elvezető csatorna építés és a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák anyagköltségei.  
 – Csatornafelületre műanyag vízzáró- és korrózióálló réteg felvitele.  
 – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség 

    
 1.2.2.6.4. Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, ill. műanyag csőrendszerek kialakítása 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés. 

   – Az esővíz külön rendszerű gyűjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása. 
   – A csatorna lefedése, zárttá tétele. 
   – A csatorna közlekedő utak alatt történő elvezetése esetén a járművek terhelését is figyelembe vevő 

tehermentesítés kialakítása. 
 EK  – Földmunkák elvégzése, visszatöltés gépi munkái. 

   – Beton elvezető csatorna építési és a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák anyagköltségei. 
   – Előre gyártott betonelemes csatorna elemeinek és tömítéseinek beszerzése. 
   – Műanyag csővezeték elemek és tömítések beszerzése. 
   – Csővezeték védő egyedi műtárgyak megépítésének anyagai, gépi munkái. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.7.1. Figyelőkutak telepítése 

 MT  – A környezetvédelmi hatóság által előírt számú és elhelyezkedésű talajvíz megfigyelő kút tervezés és 
engedélyeztetés. 

   – Folyamatos, időjárási és egyéb környezeti tényektől nem befolyásolt hozzáférés, megfigyelés 
lehetőségének biztosítása. 

  – Figyelőkút(ak) fúrása és kialakítása a szabványoknak/irányelveknek megfelelően, átmérő 200 mm-ig. 
   – A kút tisztító szivattyúzása. 
   – Mintavevő eszköz biztosítása, záróelem beszerelése. 
   – A kút beüzemelése vízminta vétel, elemzés és naplózás céljára. 
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 EK  – Kútfúrási munkák a felhasználásra kerülő anyagok beszerzésével. 
   – Szerelvényezés, lezárás szerelési- és anyagköltségei. 
  – A kútellenőrzés, -átvétel költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 1.2.2.7.2. Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A trágyatároló építési, ill. felújítási munkáihoz illesztett kivitelezés során az érzékelők, jelző 
vezetékek tároló alatti rétegbe való elhelyezése. 

   – A mechanikus és/vagy elektromos szivárgásjelző/érzékelő berendezések, ill. a hozzájuk kapcsolt 
riasztók terv szerinti üzembe helyezése, működésük ellenőrzése. 

 EK  – Földmunkák, szivárgó rétegek kialakításával. 
   – Épületgépészeti munkák anyagainak beszerzése. 
   – Villamos jelző- és riasztó rendszerek beszerzése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
 
 
 
 
 
 

8. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[10. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Állati férőhelyek kialakítását és a tartás minőségét javító építési és korszerűsítő 
felújítási beruházások célterülete kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) 

és elszámolható kiadásai (EK) 

 2.2.1.1.1. Fa vagy fém vázszerkezetű, egy vagy több oldalon nyitott, szigeteletlen tetővel ellátott istálló építése 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 

működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos 

által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása. 
   – Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a relatív 

páratartalom, a gázkoncentráció, a zaj intenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által 
igazoltan nincsenek káros hatással. 

   – Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, 
sérüléseket nem okoznak. 

   – Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
 EK  – Az istálló-terület előkészületi (föld és mélyépítési) munkák. 

   – Az istálló részegységeinek, szerelési anyagainak beszerzése azok helyszínre szállításával. 
   – Az istálló tartószerkezet alapozási munkáinak anyagköltségei. 
   – A fém vagy faváz- és tetőszerkezet szerelése, felállítása, rögzítése. 
   – A vég- és oldalfal szerkezet, nyílászáró és -szabályzószerkezetek szerelési munkáinak anyagköltségei.
  – Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák anyagköltségei. 
   – Istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 2.2.1.1.2. Szerfás szerkezetű, nádtetővel fedett, hodály típusú istálló, döngölt föld padlózattal 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő működést 

biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.  
   – Tömör, döngölt föld padlózat és oldalperem kialakítása. 
   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos 

által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása. 
   – Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a relatív 

páratartalom, a gázkoncentráció, a zaj intenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által 
igazoltan nincsenek káros hatással. 

   – Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, 
sérüléseket nem okoznak. 

   – Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
 EK  – Az istálló-terület előkészületi (föld és mélyépítési) munkák, terv szerint. 

   – A szerfás vázszerkezet, a nádazott tetőszerkezet, vég- és oldalfalak, kapuk, ablakok és ajtók stb. 
anyag és szállítási árai, építési és szerelési munkák anyagköltségei. 

   – Istálló külső és belső világítás szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.1.3. Fém vázszerkezetű, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal ellátott, természetes szellőzésű, 
szigeteletlen tetővel ellátott istálló építése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos 
által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása. 

   – Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a relatív 
páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által 
igazoltan nincsenek káros hatással. 

   – Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, 
sérüléseket nem okoznak. 

   – Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
 EK  – Istálló-építés terület előkészítési munkák, tereprendezés. 

   – Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása. 
   – Föld- és mélyépítési munkák kivitelezése terv szerint. 
   – Az alapépítés betonozási munkáinak anyagköltségei. 
   – A fém vázszerkezet, a tetőszerkezet, a vég- és oldalfal szerkezetek építési és szerelési munkáinak 

anyagköltségei. 
   – Nyílászáró szerkezetek szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – Istálló külső és belső világítás szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.1.4. Fém vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellőztetésű hőszigetelt istálló építése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos 
által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása. 

   – Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a relatív 
páratartalom, a gázkoncentráció, a zaj intenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által 
igazoltan nincsenek káros hatással. 

   – Zárt, hőszigeteléssel ellátott fal és tetőszerkezet. 
   – Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása. 
   – Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, 

sérüléseket nem okoznak. 
   – Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
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 EK  – Istálló-terület előkészítési, tereprendezési munkák. 
   – Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva. 
   – A föld- és mélyépítési munkák terv szerint. 
   – Az alapok betonozási munkáinak anyagköltségei. 
   – A fém váz- és tetőszerkezet szerelési, felállítási, rögzítési munkáinak anyagköltségei. 
   – A tetőhéjalás kialakítási, hőszigetelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A zárt vég- és oldalfal szerkezetek kialakítási munkái, a nyílászárók szerelési munkáinak 

anyagköltségei. 
   – Az istálló külső és belső világítás szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák költségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.1.5. Kő, vasbeton vagy tégla vázszerkezetű, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal ellátott, 
természetes szellőzésű istálló építése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos 
által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása. 

   – Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a relatív 
páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által 
igazoltan nincsenek káros hatással. 

   – Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, 
sérüléseket nem okoznak. 

   – Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
 EK  – Istálló-terület előkészítési, tereprendezési munkák. 

   – Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva. 
   – A föld- és mélyépítési munkák, terv szerint. 
   – Alapok betonozási munkáinak anyagköltségei. 
   – A teherhordó- és válaszfalak építési munkái kő- vagy tégla szerkezettel, ill. vasbeton vázszerkezetű, 

kitöltőfalas épületszerkezet építési munkáinak anyagköltségei. 
   – A tetőszerkezet építési munkáinak és a tetőhéjalás anyagköltségei. 
   – A nyílászáró szerkezetek, (nyitható-zárható oldalfal elemek, ill. oldalfal függöny szerkezetek) 

beépítési, szerelései munkáinak anyagköltségei. 
   – A természetes szellőzés kialakítási munkáinak anyagköltségei. 
   – Az istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.1.6. Kő, vasbeton vagy tégla vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellőztetésű 
hőszigetelt istálló építése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos 
által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása. 

   – Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a relatív 
páratartalom, a gázkoncentráció, a zaj intenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által 
igazoltan nincsenek káros hatással. 

   – Zárt, hőszigeteléssel ellátott fal és tetőszerkezet. 
   – Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása. 
   – Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, 

sérüléseket nem okoznak. 
   – Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
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 EK  – Istálló-terület előkészítési, tereprendezési munkák. 
   – A föld- és mélyépítési munkák, terv szerint. 
   – Alapok betonozási munkáinak kivitelezési anyagköltségei. 
   – Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva. 
   – A teherhordó- és válaszfalak építési munkáinak kivitelezési költségei, kő- vagy tégla szerkezettel, ill. 

vasbeton vázszerkezetű, kitöltőfalas épületszerkezettel. 
   – A tetőszerkezet építési munkáinak, a tetőhéjalásnak és a hőszigetelés anyagköltségei. 
   – Az istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.1.7. Istállóépülethez kapcsolódó betonozott kifutótér kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Olyan betonozott kifutótér-kialakítás, amely könnyen tisztítható és csúszásmentes, a csurgaléklé 
elvezetéshez megfelelő lejtésű továbbá tartós kivitelű. 

 EK  – Egyenletes-, sima talajfelület biztosítása érdekében, a betonozást megelőző, kapcsolódó földmunkák. 
   – A betonozott kifutótérhez szükséges anyagok, eszközök, azok helyszínre szállítva. 
   – Szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá (a síkbeton alatti tükör és támasztóréteg 

kialakításához). 
   – Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton épíése, hézag és csúszásmentes felületű kivitelben. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.2.1. Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes és/vagy mesterséges szellőztetésű fejőaknás 
fejőház építése, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolat kialakítással, víz és villanyellátással 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A fejőház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertőződésének legkisebb veszélye is 
elkerülhető, az élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfelelő kivitelben. 

   – A falak és a padozat – legalább azon részei, – amely a szennyeződésért és fertőzésért felelős lehet, 
magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolattal ellátott. 

   – Süllyesztett kezelő folyosó (fejőakna) terv szerinti megépítési munkái. 
   – Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét eltávolítását. 
   – Előírásoknak igazoltan megfelelő szellőzés és világítás az épületben. 

 EK  – Fejőház terület előkészítési, tereprendezési földmunkák. 
   – A fejőház építő- és szerelési anyagainak beszerzése, helyszínre szállítással. 
   – Alapozáshoz föld- és mélyépítési munkák, terv szerint. 
   – Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei. 
   – Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hőszigetelt tetőszerkezettel) szerelési, ill. építési munkáinak 

anyagköltségei. 
   – Teherhordó- és válaszfal szerkezetek, nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak 

anyagköltségei. 
   – Természetes szellőzés és/vagy gépi szellőztetés kialakítási munkáinak anyagköltségei. 
   – A fejőház külső és belső vízellátás és villany szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – Magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolat kialakítási munkáinak anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.2.2. Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, a padlózaton és legalább 2 méter magasságban mosható 
hideg burkolattal ellátott tejház építése, víz és villanyellátással 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A tejház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertőződésének legkisebb veszélye is 
elkerülhető, az élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfelelő kivitelben. 
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   – A falak a padozat – legalább azon részei –, amely a szennyeződésért és fertőzésért felelős lehet, 
magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolattal ellátott. 

   – Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét eltávolítását. 
   – Megfelelő szellőzéssel és világítással ellátott épület. 

 EK  – Tejház terület előkészítési, tereprendezési földmunkák. 
   – A tejház építő- és  szerelési anyagai, helyszínre szállítással. 
   – Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési munkái, terv szerint. 
   – Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei. 
   – Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hőszigetelt tetőszerkezettel) szerelési, ill. építési munkáinak 

anyagköltségei. 
   – Teherhordó- és válaszfal szerkezetek építési, ill. szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A fejőház külső és belső víz és villany szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – Padozat építési és burkolási munkák, (legalább 2 méter magasságban mosható hideg burkolat 

kialakítással) anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.3.1. Hőszigetelt, zárt oldalfalú, betonozott padozatú tojásválogató épület építése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Könnyen tisztítható, sima felületű betonpadozat kialakítása. 
   – Hőszigetelt fal- és mennyezetkialakítás. 
   – Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása. 
   – Az előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő, a tojások higiénikus kezelését, 

osztályozását biztosító épületkialakítás, az elegendő szállítási és közlekedési útvonalak biztosításával. 
   – Az alkalmazott gépek üzemeltetéséhez szükséges villanyhálózat igazoltan megfelelő kialakítása az 

épületben. 
 EK  – Átépítés esetén, a helyszínen lévő fölösleges elemek eltávolítására bontási munkák. 

   – A tojásválogató épület terület-előkészítési, tereprendezési földmunkái. 
   – Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési munkái, terv szerint. 
   – Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei. 
   – Teherhordó- és válaszfal szerkezetek megépítésének, ill. szerelésének, továbbá a hőszigetelt tető- és 

falszerkezet kialakításának anyagköltségei. 
   – Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A tojásválogató villamos szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – Padozat felület-kezelésének ill. burkolásának anyagköltségei. 
   – A tojásválogató épület részegységei, építő- és szerelési anyagai, helyszínre szállítva. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.3.2. Hőszigetelt, zárt oldalfalú, mosható hidegburkolatú padozattal és legalább 2 méter magasságban mosható 
hidegburkolatú belső falfelületekkel ellátott keltető épület építése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Könnyen tisztítható, sima felületű mosható hidegburkolatú padozat, az akadálymentes tojás ill. 
csibeszállítást lehetővé tevő épület (ill. szállítási útvonal) kialakítása. 

   – Hőszigetelt fal és mennyezetkialakítás, legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolatú belső 
falfelületekkel. 

   – Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása. 
   – Az alkalmazott gépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, igazoltan megfelelő teljesítményű 

villanyhálózat kialakítása az épületben. 
   – A telepi állatorvos által igazoltan a fertőzésveszély minimalizálását biztosító épületkialakítás. 
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 EK  – Átépítés esetén, a helyszínen lévő fölösleges elemek eltávolításának bontási munkái. 
   – A keltető épület terület-előkészítési, tereprendezési földmunkái. 
   – Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési földmunkái, terv szerint. 
   – Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei. 
   – Teherhordó- és válaszfal szerkezetek megépítésének, ill. szerelésének, továbbá a hőszigetelt tető- és 

falszerkezet kialakításának anyagköltségei. 
   – Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A keltető belső víz- és villamoshálózat kialakítás szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A keltető épület részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítva. 
   – A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
 
 2.2.1.4.1. Fa vázszerkezetű menedéképületek, szélfogók építése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és 
építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Szélsőséges időjárási viszonyok hatását csökkentő, az állatot a káros hatásoktól és a sérülésektől 
megvédő épület terv szerinti kialakítása.  

   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának megfelelő 
pihenőtér, ill. padozat terv szerinti kialakítása. 

   – A felhasznált anyagok és az építési kivitel nem okozhatnak az állatoknak sérülést, fájdalmat (éles 
sarkoktól, kiálló részektől mentes kialakítás). 

 EK  – A menedéképület terület-előkészítési és a padozat kialakítás földmunkái. 
   – A menedéképület részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítva. 
   – A szerfás váz- és tetőszerkezet, a szélvédő oldalfalak építési és szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A tető héjalási munkáinak anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.4.2. Fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer kialakítása fából 
vagy fémből, istállón kívül 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai 
tervezés. 

   – A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által 
igazoltan megfelelő karámrendszer kialakítás. 

   – A karámrendszer állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, 
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak. 

   – A karámrendszer építéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
   – Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelő karámelemek és rögzítési megoldások. 

 EK  – A karámrendszer terület tereprendezési munkái. 
   – A karámrendszer részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva. > 
   – A fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer 

oszlopainak, vezető-határoló elemeinek, ill. a kapuinak szerelési, kialakítási munkáihoz kapcsolódó fa- 
és/vagy vasanyag költségei, beépítése. 

   – Sármentes, ill. szilárd padozat kialakítási munkáinak anyagköltségei. 
  – A karámrendszerhez tartozó térvilágítás szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.4.3. Mozgatható, fém elemekből álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas 
karámrendszer kialakítása 

 MT  – A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által 
igazoltan megfelelő karámrendszer kialakítás. 

   – A karámrendszer állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, 
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak. 
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   – A karámrendszer építéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
   – Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelő karámelemek és rögzítési megoldások. 

 EK  – A mozgatható karámrendszer műszaki dokumentáció szerinti részegységei, azok helyszínre 
szállításával. 

   – A mozgatható, fém elemekből álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas 
karámrendszer műszaki dokumentáció szerinti elemeinek építési szerelési munkáihoz kapcsolódó  
kivitelezési anyagköltségek. 

  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.4.4. Fixen telepített legalább 3 huzalos villanypásztoros kerítés telepítése, fa, fém vagy műanyag 
tartóoszlopokkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által 
igazoltan megfelelő karámrendszer kialakítás. 

   – Biztonságos, villamos eredetű sérülést nem okozó elektromos összeépítés, villamos 
biztonságtechnikai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elemekből. 

 EK  – A fixen telepíthető-, legalább 3 huzalos villanypásztor kerítés műszaki dokumentáció szerinti 
részegységei, helyszínre szállítással. 

   – A villanypásztoros kerítés építési szerelési munkáinak anyagköltségei. 
  – Üzembe helyezési, használat betanítási munkák költségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.4.5. Állat-jártató létesítése jártató gépi berendezés beépítésével 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés, engedélyeztetés. 

   – Sérülést nem okozó, tisztítható állat-jártató szerkezet és anyagok. 
   – Az állat-jártató építéséhez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek. 
   – A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által 

igazoltan megfelelő kialakítású állat-jártató. 
 EK  – Az állatjártatóhoz szükséges tereprendezés földmunkái. 

   – Az állat-jártató létesítéséhez esetlegesen szükséges, időjárás káros hatásait kivédő építmény (fedett 
folyosó) anyagok és részegységek beszerzési és kivitelezési költségei. 

   – A jártató gépi berendezés terv szerinti részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítással. 
   – Terv szerinti építészeti és szerelési munkák anyagköltségei. 
  – Üzembe helyezési, használat betanítási munkák. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.5.1. Elhasználódott tető héjazatának teljes cseréje, technológiához illeszkedő vízzáró héjazat kialakításával 
(fém, pala, cserép, nád) 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító héjazat kialakítása. 
   – Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál. 

 EK  – Az elhasználódott tető héjazatának teljes cseréjéhez terv szerint szükséges anyagok, helyszínre 
szállítással. 

   – Az elhasználódott tető héjazatának teljes lebontása, elszállítása. 
   – A technológiához illeszkedő-, vízzáró-, terv szerinti héjazat építési szerelési munkáinak 

anyagköltségei. 
   – A héjalástól függően szükséges bádogosmunkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 2.2.1.5.2. Lapos tető átalakítása magas tetőre (nyeregtető, sátortető, féltető), új tetőszerkezet kialakításával 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 

korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító tetőszerkezet és hé-

jazat kialakítása. 
 – Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál. 

 EK  – A lapos tető magas tetőre való átalakításához (nyeregtető, sátortető, féltető), a terv szerint szükséges 
faanyagok (például gerendák, tetőlécek stb.) és tetőfedő anyagok (például nád, cserép stb.), helyszínre 
szállítással. 

   – A lapos tető szükséges mértékű átalakításának, ill. az új magas tető szerkezet rögzítési és 
alátámasztási pontjainak kialakításához szükséges munkák anyagköltségei. 

   – Az új magas tető szerkezet építési szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A héjaláshoz illeszkedően szükséges bádogosmunkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    

 2.2.1.5.3. Elhasználódott magastető (nyeregtető, sátortető, féltető), vázszerkezetének teljes cseréje 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 

korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító tetőhöz, épülethez és 

héjazathoz illeszkedő tetőszerkezet kialakítása. 
   – Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál. 

 EK  – Az elhasználódott magas tető vázszerkezet teljes cseréjéhez terv szerint szükséges anyagok, 
helyszínre szállítással. 

   – Az elhasználódott magas tető héjazatának (fém, pala, cserép stb.) teljes lebontása, elszállítása. 
   – Az elhasználódott magas tető vázszerkezetének teljes lebontása, elszállítása. 
   – Az új magas tető vázszerkezet, építési szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – A technológiához illeszkedő vízzáró héjazat építési szerelési munkáinak anyagköltségei a szükséges 

pótlások, ill. cserép anyagköltségeivel, terv szerint. 
   – A héjaláshoz illeszkedően szükséges bádogosmunkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    

 2.2.1.5.4. Lapos tető vízszigetelésének kialakítása 
 MT  – A lapos tető vízszigetelő réteg cseréjének műszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a 

kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai 
és építészeti tervezés. 

   – Beázásmentes tetőszerkezet kialakítása. 
 EK  – A lapos tető vízszigeteléséhez terv szerint szükséges anyagok, helyszínre szállítással. 

   – A lapos tető vízszigetelési hibáival összefüggő bontások és helyreállítások elvégzésének 
anyagköltségei. 

  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    

 2.2.1.5.5. Tető hőszigetelésének kialakítása, illetve megerősítése 
 MT  – A tető hőszigetelés műszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki 

előírásoknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 
   – Az állatok optimális klímaparamétereinek biztosításához a hőveszteséget csökkentő, ill. a hősugárzást 

minimalizáló hőszigetelő réteg stabil beépítése.  
   – Folytonos, egyenletes vastagságú, hiányoktól mentes szigetelőréteg felhordás, beépítés. 
   – A tetőszerkezet beázás-mentessé tétele. 

 EK  – A tető hőszigetelésének kialakításához, ill. megerősítéséhez terv szerint szükséges szigetelőanyagok 
és rögzítőelemek beszerzése, szállítása, beépítése. 

   – A tető meglévő hőszigetelésének hibáival összefüggő bontás az elszállítással. 
   – A tető szükséges megerősítésének, ill. helyreállításának anyagköltségei. 
   – A szigetelési munkák kivitelezési költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 2.2.1.5.6. Istálló és fejőház természetes szellőztetésének kialakítása tetőszerkezet átépítésével 
 MT  – Az istálló vagy fejőház épület természetes szellőzési rendszerének műszaki és építészeti tervezése. 

   – Az állatok számára kedvező légállapotot (klíma) biztosító természetes szellőzést biztosító 
szellőzőkürtők, nyílások beépítése, kialakítása, ami biztosítja az állatjóléti előírásoknak a telepi 
állatorvos által igazoltan megfelelő légmozgást biztosít.  

 EK  – Istálló és fejőház természetes szellőztetésének kialakításához, a tetőszerkezet átépítéséhez terv szerint 
szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése. 

   – Bontási munkák a bontott anyag elszállítással. 
   – A tető szellőző kürtők beépítésének, valamint a légbeejtő nyílások terv szerinti kialakításának 

anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.5.7. Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történő zárttá tétele 

 MT  – A nyitott oldalú istálló átalakításának építészeti és műszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és 
a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai 
és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az állatok számára kedvező légállapotot (klímaparamétereket) biztosító oldalfalak. 
   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő légmozgás biztosítása. 

 EK  – Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történő zárttá tételéhez terv szerint szükséges építési 
anyagok, részegységek beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése. 

   – Szükséges bontási munkák a szállítással. 
   – Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, felületképzések, falazások és vakolások 

anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.5.8. Zárt, illetve nyitott oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történő átalakítása 

 MT  – A zárt oldalfalú istálló átalakításának építészeti és műszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és 
a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és 
építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az állatok számára technológiailag kedvező légállapotot (klímaparamétereket) az oldalfalak 
változtatható nyitásával biztosító, igény szerint változtatható oldalfal rendszer terv szerinti kialakítása. 

   – Szabályozható vagy vezérelhető, mechanikusan mozgatható oldalfal elemek (háló, ill. panelek). 
   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő légmozgás biztosítása. 

 EK  – Zárt oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történő átalakításához terv szerint szükséges építési 
anyagok beszerzése, helyszínre szállítással. 

   – Bontási feladatok a törmelék elszállítással. 
   – A változtatható oldalfal szerkezetek kialakításához szükséges anyagok beszerzési és beépítési 

költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.1.5.9. Hővédelem, ill. technológiafejlesztés céljából történő nyílászáró csere 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Állatok számára technológiailag optimális hő és fényparamétereket biztosító, korszerű nyílászárók 
terv szerinti beépítése. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő istállóklíma biztosítása. 
 EK  – Hővédelem, ill. technológiafejlesztés céljából történő nyílászáró csere elvégzéséhez terv szerint 

szükséges építési anyagok beszerzése (helyszínre szállítással) és beépítése. 
   – Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, falfelület-képzések anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 2.2.1.5.10. Oldalfalak hő- és vízszigetelő burkolattal történő korszerűsítése 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő hőszigetelés és/vagy 

vízszigetelés műszaki tervezése. 
   – Az oldalfalak külső hőszigetelésének terv szerinti kialakítása szükség szerint párazárás, takaró-, ill. 

felületképző réteg kialakításával, és/vagy 
   – Vízszigetelő burkolat terv szerinti kialakítása falszerkezetek belső oldalán, szükség szerint mosható 

kivitelben. 
   – Külső oldalfal szükség szerinti csapóeső elleni szigetelésének kiépítése. 

 EK  – Oldalfalak hő- és vízszigetelő burkolattal történő korszerűsítéséhez terv szerint szükséges építési 
anyagok beszerzési és beépítési költségei helyszínre szállítással. 

   – A meglévő burkolat szükség szerinti bontásának munkái az elszállítással. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.1. Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban pihenőbokszos technológia kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának a telepi állatorvos 
által igazoltan megfelelő bokszos pihenőhely kialakítás. 

   – A pihenőbokszos istállóban az állatokkal érintkező anyagok felületei megfelelően tisztíthatóak, 
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak. 

   – A padozat sima, egyenletes de csúszásmentes. 
 EK  – Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban, a pihenőbokszos technológia, terv szerinti kialakításához a 

részegységek (például elválasztó korlátok, martámaszok stb.), anyagok  beszerzésehelyszínre szállítása. 
   – Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban belső bontási, talajfeltöltési, építés-előkészítési munkák, terv 

szerint. 
  – Beton- és vasbeton munkák költségei. 
  – Fém pihenőbox-elválasztók beépítési költségei. 
   – Istálló külső és belső világítás kivitelezési költségei. 
   – Pihenőbokszos pihenőtér kialakítási költségei. 
   – Üzembe helyezési, és  betanítási költségek. 
   – Az etetőút, a közlekedő felületek gumiszőnyeggel való fedési munkáinak anyagköltsége. 
   – Tehénmatracok beszerzési költsége. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.2. Egyedi, illetve csoportos elhelyezést biztosító borjú ketrecek telepítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító műszaki dokumentáció. 

   – Az elhelyezést biztosító borjúketrec a telepi állatorvos által igazoltan meg kell, hogy feleljen a 
vonatkozó állatjóléti előírásoknak. 

   – Az elhelyezést biztosító borjúketrecek elhelyezése, kialakítása biztosítsa azt, hogy a bennük lévő 
borjak láthassák fajtársaikat. 

   – A ketrec csapadéktól és az időjárási viszontagságoktól védő pihenőtérrel kell, hogy rendelkezzen. 
   – A ketrec területén képződő trágyalé, tej vagy csapadék elvezetését, vagy elszivárogását biztosító 

technológia kialakítása. 
 EK  – Az elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez külső térvilágítás készítési munkáinak 

anyagköltségei, terv szerint. 
   – Az elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez közeli vízvételi lehetőség biztosítási munkainak 

anyagköltségei, terv szerint. 
   – Az elhelyezést biztosító borjú ketrecek telepítéséhez, a terv szerint szükséges építési anyagok  

beszerzése, helyszínre szállítással, kivitelezési munkák költségei. 
   – Tereprendezési, bontási és földmunkák végzési munkák terv szerint, a bontási anyagok 

elszállításával. 
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   – Az elhelyezést biztosító borjú ketrecek, részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok 
beszerzési és beépítési költségei. 

  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.3. Egyedi koca- és kanállások beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő 
technológiai tervezés. 

   – Az egyedi férőhelyeknek az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő 
kialakítása. 

   – Az állások állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, 
sérüléseket nem okoznak. 

   – Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelő karámelemek és rögzítési megoldások. 
 EK  – Az egyedi kocaállások, ill. kankutricák beszerzési, szállítási és beépítési költségei. 

   – A víz- és takarmányellátás csatlakoztatásához szükséges szerelési anyagok beszerzése és beépítése 
   – A beépítéshez szükséges lakatos és kőműves munkák költségei. 
  – A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenőrzésének állatorvosi díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.4. Fiaztató kutricák beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő technológiai 
tervezés. 

   – Higiénikus tartási körülményeket biztosító fiaztató kutricák beépítése istálló épületbe 
   = a kocák takarmány- és vízellátásának megoldásával, 
   = megfelelő mozgást biztosító szorító elemekkel, 
   = a malacok kiegészítő takarmány- és vízellátásának megoldásával, mechanikai védelmének 

biztosításával, 
   = a malacok külön hővédelmének, ill. hőpótlásának biztosításával, 
   = a kutrica szerkezet állatvédelmi ellenőrzésével. 

 EK  – A fiaztató kutricák beszerzési és szerelési költségei. 
   – A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás anyagainak beszerzés, beépítés költségei. 
   – A hővédelem és -pótlás, valamint a villamos csatlakoztatás anyagainak beszerzési és kivitelezési 

költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.5. Rácspadló, malac utónevelő battériák kialakításához ketrecek beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő malac 
utónevelő battériák beépítésének technológiai tervezése. 

   – Higiénikus tartási körülményeket biztosító malac utónevelő battériák beépítése istálló épületbe 
   = a malacok takarmány- és vízellátásának megoldásával, 
   = a battéria szerkezetének állatvédelmi ellenőrzésével. 

 EK  – A malacnevelő battériák beszerzési és beépítési költségei. 
   – A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás kivitelezési költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.6. Többszintes ketreces tojóházi technológia telepítése beépített etető- és itató berendezésekkel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket 
igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelő, friss 
ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 
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   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő, feljavított rendszerű ketreces 
tojóházi berendezés telepítése a végdarabokkal. 

   – A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyűjtésére szolgáló sorvégi tojásgyűjtő egység 
(elevátor, keresztirányú kihordó) beépítése. 

 EK  – A ketreces tojóházi technológia elemeinek beszerzése helyszínre szállítással és beépítése. 
   – A víz tápvezeték kiépítéséhez szükséges anyagok beszerzése, beépítése. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatásának költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.7. Ketreces jércenevelő technológia telepítése beépített etető- és itatóberendezésekkel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket 
igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelő, friss 
ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő ketreces jércenevelő 
berendezés telepítése a takarmánykiosztó-  etető-  és itatóberendezésekkel, a trágyaszalagokkal és a 
végdarabokkal. 

 EK  – A jércenevelő ketrec elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése. 
   – A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatásának költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.8. Ketreces kisállattartó technológia telepítése beépített etető- és itatóberendezésekkel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket 
igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelő, friss 
ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő ketreces kisállattartó 
berendezés telepítése az etető- és itatóberendezésekkel (ellető ládával), trágyaszalaggal vagy 
trágyatálcával. 

 EK  – A ketreces kisállattartó berendezés elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése 
   – A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.9. Tojásgyűjtő szalagos, automatikus tojófészkek telepítése etető- és itatóberendezésekkel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – Az állatok fiziológiai igényeinek megfelelő, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az 
istállóban. 

   – Az állatok számára nyugodt tojási körülményeket biztosító, könnyen tisztítható és fertőtleníthető, 
sérülést nem okozó tojófészkek telepítése (a kizáró szerkezettel, hosszirányú tojásgyűjtő szalaggal, 
rácspadlós feljáróval). 
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   – A bármely állat számára megfelelő hozzáférést biztosító táplálkozást lehetővé tevő, könnyen 
tisztítható etetősorok telepítése. 

   – A bármely állat számára megfelelő hozzáférést biztosító ivást lehetővé tevő, könnyen tisztítható 
itatósorok telepítése. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia kialakítása. 
 EK  – A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése. 

   – A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.10. Alternatív, madárház típusú tojótelepi technológia kialakítása tojófészkekkel és ülő rudakkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket 
igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 

   – A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelő, friss 
ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő madárház típusú tojóházi 
berendezés telepítése a tojófészkekkel, az ülő rudakkal, kapirgáló térrel, a trágyagyűjtő és kihordó 
berendezéssel. 

   – A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyűjtésre szolgáló tojásgyűjtő egység (elevátor, 
keresztirányú kihordó) beépítése. 

 EK  – A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése. 
   – A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.11. Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi 
vagy csoportos boxok, kutricák kialakítása fából vagy betonból, istállón belül 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai 
tervezés. 

   – Szilárdságilag megfelelő rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák beépítéséhez. 
   – Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, megfelelően tisztítható és fertőtleníthető térelválasztó 

elemek beépítése. Az állattal érintkező felületek nem készülhetnek az állat egészségére káros anyagból. 
   – Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelő zárszerkezettel ellátott ajtók és kapuk 

beépítése. 
   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia kialakítása. 

 EK  – Az állatok részére beépítendő rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési anyagainak beszerzése 
helyszínre szállítással. 

   – A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei. 
  – A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenőrzésének állatorvosi díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.1.12. Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi 
vagy csoportos bokszok, kutricák kialakítása műanyagból vagy fémből, istállón belül 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és 
építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Szilárdságilag megfelelő rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák beépítéséhez. 
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   – Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, megfelelően tisztítható és fertőtleníthető térelválasztó 
elemek beépítése. Az állattal érintkező felületek nem készülhetnek az állat egészségére káros anyagból. 

   – Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelő zárszerkezettel ellátott ajtók és kapuk 
beépítése. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia kialakítása. 
 EK  – Az állatok részére beépítendő rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési anyagainak beszerzése 

helyszínre szállítással, beépítése. 
   – A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei. 
  – A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenőrzésének állatorvosi díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.2.1. Ventilátorok a tartókerettel, ill. kürtőkkel, szellőztetés-szabályzók beépítése mesterséges szellőztetéshez 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak megfelelő 
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások, beépítendő 
egységek helyének terv szerinti kialakítása. 

   – Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése, a 
kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal. 

   – Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő szellőzést biztosító, – a méretezésnek 
megfelelő légteljesítményű – a szükséges védőburkolattal ellátott, érintésvédelmileg igazoltan megfelelő 
ventilátorok, továbbá szellőztetést szabályzó elektronikák beszerelése a tartozékokkal (tartó-, 
rögzítőszerkezetek, klímaparaméter érzékelők stb.) együtt. 

   – Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés. 
 EK  – A légtechnikai berendezések beszerzése helyszínre szállítással. 

   – A terv szerinti bontások a törmelék elszállításával. 
   – Az átalakítások építészeti munkáinak anyagköltségei. 
   – A berendezések gépészeti és villamos szerelési anyagainak beszerzése, beépítése. 
  – A funkcionális ellenőrzés, beszabályozás díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.2.2. Légcsatornák, álmennyezet, ill. kürtők, légbeejtők beépítése a mozgató, vezérlő szerkezettel  

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások, beépítendő 
egységek helyének terv szerinti kialakítása. 

   – Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése, a 
kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal. 

   – Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő szellőzést biztosító, – a méretezésnek 
megfelelő légteljesítményű – a szükséges védőburkolattal ellátott, érintésvédelmileg megfelelő 
ventilátorok, továbbá szellőztetést szabályzó elektronikák beszerelése a tartozékokkal (tartó-, 
rögzítőszerkezetek, klímaparaméter érzékelők stb.) együtt. 

   – Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés. 
 EK  – A légtechnikai berendezések beszerzése helyszínre szállítással. 

   – A terv szerinti bontások a törmelék elszállításával. 
   – Az átalakítások építészeti munkáinak anyagköltségei. 
   – A berendezések gépészeti és villamos szerelési anyagainak beszerzése, beépítése. 
  – A funkcionális ellenőrzés, beszabályozás díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 2.2.2.2.3. Mozgatható oldalfal beépítése vezérléssel együtt, természetes szellőzéshez 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 

korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 
   – Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése, a 

kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal. 
   – Oldalfal függönyt mozgató-meghajtó szerkezet (hajtóműves motor + mechanizmus) terv szerinti 

beépítése. 
   – Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő szellőzést biztosító természetes 

szellőzési rendszer, oldalfal nyitását szabályzó elektronikának terv szerinti beszerelése a tartozékokkal 
(tartó- és rögzítőszerkezetek, klímaparaméter érzékelők stb.) együtt. 

   – Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés. 
 EK  – Mozgatható oldalfalvezérlés pótlólagos beépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok (például 

villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és vezérlési részegységek (például 
hajtóműves motor, szélérzékelő, esőérzékelő stb.) beszerzése (azok helyszínre szállításával), beépítése. 

   – A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások, ill. a beépítendő 
egységek helyének kialakításának anyagköltségei. 

   – A mozgatható oldalfal vezérlés pótlólagos beépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint 
szükséges anyagok beszerzése, beépítési költségei. 

   – Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkáinak költsége. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.2.4. Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, hűtőrendszerek, párásítók, nedvesítők, 
szagtalanító és levegőoptimalizáló berendezések beépítése a vezérlő modullal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése, a 
kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal. 

   – A működést biztosító vízhálózat hálózati tápcsatlakozásának vagy zárt rendszer esetén szivattyús 
vízhálózatának kiépítése (szűrőkkel, nyomáscsökkentővel, ill. víztartállyal). 

   – Az állatok komfortját javító klímatechnikai eszközök (ventilátorok, hűtőpanelek, párásítók, 
nedvesítők, vízszivattyú), továbbá azok vezérlő egységeinek beépítése a tartó-, rögzítőszerkezetekkel 
együtt. 

   – Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés. 
 EK  – Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, hűtőrendszerek, párásítók, nedvesítők 

beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési 
anyagok stb.), és részegységek (például ventilátorok, hűtőrendszerek, párásítók, nedvesítők, vezérlők 
stb.), beépítése. 

   – A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító, építészeti átalakítások, ill. a 
beépítendő egységek helyének kialakításának anyagköltségei. 

   – Az istállóba telepítendő, állatok komfortját javító műszaki megoldások beépítéséhez a részegységek, 
valamint a terv szerint szükséges anyagok beépítési, szerelési munkái. 

   – Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkáinak költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.3.1. Elektromos üzemű sugárzó fűtőberendezések beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése a 
fogyasztókhoz a kapcsolószekrénnyel, biztosítékházzal az istállóban. 

   – Az állatok számára technológiailag szükséges hőmérsékletet sugárzással biztosító egy vagy több, a 
villamos biztonságtechnikai előírásoknak megfelelő fűtőberendezés beépítése. 
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 EK  – Az elektromos üzemű sugárzó-fűtő berendezések beszerzése, beépítése. 
   – A gépészeti és villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése. 
  – Villamos biztonságtechnikai ellenőrzés díja. 
   – Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége. 
    
 2.2.2.3.2. Gázüzemű sugárzó fűtők és feketesugárzó berendezések beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A gázbiztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése a fogyasztókhoz a 
biztonsági elemekkel, az istállóban. 

   – A sugárzó fűtőberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése. 
   – Az állatok számára technológiailag szükséges hőmérsékletet sugárzással biztosító egy vagy több, a 

gáztechnikai, ill. tüzeléstechnikai biztonsági előírásoknak megfelelő fűtőberendezés beépítése. 
   – Sugárzó fűtőberendezések igazoltan szakszerű felszerelése és csatlakoztatása a gázhálózatra. 

 EK  – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése 
   – A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.  
   – Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem költségei. 
   – A kezelők biztonságtechnikai oktatásának költségei. 
  – Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége. 
    
 2.2.2.3.3. Gázüzemű kazánok és a kapcsolódó fűtési rendszer beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Az állatok számára az istállóban a technológiailag optimális hőmérsékletet biztosító, a biztonsági 
előírásoknak igazoltan megfelelő fűtőrendszer. 

   – A gázbiztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése a fogyasztóhoz a 
biztonsági elemekkel az istállóban. 

   – A fűtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának szakszerű kiépítése az 
istállóban. 

   – Az előírásoknak igazoltan megfelelő kémény kiépítése a kazánhoz. 
   – A fűtőrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése. 
   – Az állatok számára a technológiailag optimális hőmérsékleti zóna biztosításához szükséges 

fűtőelemek (radiátorok) és a csővezeték-hálózat szakszerű felszerelése, beépítése. 
   – Gázüzemű kazán szakszerű felszerelése és csatlakoztatása a fűtési rendszerhez, a kéményhez és a 

gázhálózatra. 
 EK  – A fűtés-technológia berendezéseinek beszerzése, beépítése. 

   – A gázszerelés (tápvezeték kiépítés) anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – A gépészeti szerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése. 
  – A gázellátó rendszer biztonságtechnikai ellenőrzésének díja. 
   – Üzembe helyezés, beszabályozások díja. 
   – A kezelők biztonságtechnikai oktatása. 
    – Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége. 
    
 2.2.2.3.4. Megújuló energiahordozót hasznosító kazánok, napkollektorok és a kapcsolódó fűtési rendszer beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A megújuló energiahordozó közvetlen felhasználás előtti zárt terű tárolásához szükséges helyiség 
vagy térrész kialakítása a kazánhelyiséghez kapcsolódóan, a tüzelőanyag betáplálás megoldásával. 

   – A fűtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának szakszerű kiépítése az 
istállóban. 

   – Az előírásoknak igazoltan megfelelő kémény kiépítése a kazánhoz. 
   – A fűtőrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése. 
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   – Az állatok számára a technológiailag optimális hőmérsékleti zóna biztosításához szükséges 
fűtőelemek (radiátorok) és a csővezeték-hálózat szakszerű szerelése, kiépítése. 

   – Megújuló energiahordozót hasznosító kazán (a tápláló részegységgel együtt) szakszerű felszerelése és 
csatlakoztatása a fűtési rendszerhez, a kéményhez. 

   – Üzembe helyezés, a működés ellenőrzése a dolgozók oktatásával. 
 EK  – A fűtés-technológia berendezéseinek beszerzése helyszínre szállítással, beépítése. 

   – A tüzelőanyag tárolás, betáplálás anyagainak, részegységeinek beszerzése, beépítése. 
   – A gépészeti szerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése. 
  – A tüzelőrendszer funkcionális és biztonsági ellenőrzésének díja. 
   – Üzembe helyezés, beszabályozások díja. 
    – Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége. 
    
 2.2.2.3.5. Gázüzemű hőlégfúvók beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – A gázbiztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése a fogyasztókhoz a 
biztonsági elemekkel, az istállóban. 

   – A hőlégfúvó fűtőberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése. 
   – Az állatok számára technológiailag optimális hőmérsékletet biztosító hőlégfúvó fűtőberendezések 

szakszerű felszerelése és csatlakoztatása a gázhálózatra. 
 EK  – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése. 

   – A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése. 
  – Üzembe helyezés, próbaüzem költségei. 
   – A kezelők biztonságtechnikai oktatásának díja. 
    – Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége. 
    
 2.2.2.4.1. Sajtáros vagy tejvezetékes fejőrendszer kialakítása 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai tervezés. 

   – Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket magában foglaló 
készülékek. 

   – Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése. 
   – Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületű fejőgumit 

tartalmazó fejőkelyhek. 
   – Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű sajtáros fejőberendezés, illetve hasonló 

paraméterekkel rendelkező tejvezeték és átlátszó vákuumoldó. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 

 EK  – Sajtáros vagy tejvezetékes fejőrendszer beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például 
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például 
vákuumszivattyú, fejőkészülék, mosókészülék, mosóautomata stb.) beszerzése, beépítése. 

   – A sajtáros vagy tejvezetékes fejőrendszer megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint 
szükséges anyagok beépítési, szerelési anyagai, kivitelezési költségei. 

  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.4.2. Soros (tandem), halszálkás vagy poligon (paralel) fejőházi fejőállások, süllyesztett kezelő folyosóval, 
automatikusan működtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyás érzékelővel, fejőkészülék-levevő automatikával 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket magában foglaló 
mosóautomata. 

   – Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése. 
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   – Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületű fejőgumit 
tartalmazó fejőkelyhek, levevő automatika. 

   – Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű rendelkező tejvezetékek a tejfolyás-
érzékelőkkel. 

   – Sérülést nem okozó állatterelő kapuelemek beépítése. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 

 EK  – Soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejőházi fejőállások beépítéséhez, a terv szerint 
szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és 
részegységek (például vákuumszivattyú, fejőkészülék, mosóautomata, állásszerkezet, zsúfolókapu stb.) 
beszerzése és beépítése, azok helyszínre szállításával. 

   – A soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejőházi fejőállások megépítéséhez a 
részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok beszerzése, beépítése. 

   – A fejőteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás kialakításának anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.4.3. Mozgó padozatú (karusszel) fejőállások, süllyesztett kezelő folyosóval, automatikusan működtetett 
kapukkal és szorítókkal, tejfolyás-érzékelővel, fejőkészülék-levevő automatikával 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket magában foglaló 
mosóautomata. 

   – Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése. 
   – Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületű fejőgumit 

tartalmazó fejőkelyhek, levevő automatika. 
   – Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű rendelkező tejvezetékek a tejfolyás-

érzékelőkkel. 
   – Sérülést nem okozó állatterelő kapuelemek beépítése. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 

 EK  – Mozgó padozatú (karusszel) fejőállások beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- 
és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek beszerzése (például 
vákuumszivattyú, fejőkészülék, mosóautomata, mozgópadozatú állásszerkezet, zsúfolókapu stb.) és 
beépítése, azok helyszínre szállításával. 

   – A mozgó padozatú (karusszel) fejőállások megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint 
szükséges anyagok biztosítása. 

   – További fejőházi berendezések terv szerinti anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – A fejőteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás terv szerinti kivitelezésének 

anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.4.4. Istállóba telepített, automatizált fejőrobotokkal felszerelt fejőállások beépítése, tejfolyás-érzékelővel, 
fejőkészülék-levevő automatikával 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket magában foglaló 
mosóautomata. 

   – Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése. 
   – Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületű fejőgumit 

tartalmazó fejőkelyhek, levevő automatika. 
   – Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű rendelkező tej vezetékek a tejfolyás-

érzékelőkkel. 
   – Az állatok tőgyhelyzetét érzékelő, fejőkehely felhelyező automata állatazonosító rendszerrel. 
   – A tejtermelési adatokat gyűjtő, regisztráló számítógépes rendszer. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 
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 EK  – Istállóba telepíthető, automatizált fejőrobotokkal felszerelt fejőállások beépítéséhez, a terv szerint 
szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és 
részegységek (például vákuumszivattyú, fejőkészülék, mosóautomata, állásszerkezet, abrakadagoló, 
automatikus tőgytisztító, robotkar stb.) beszerzése, beépítése, azok helyszínre szállításával. 

   – Istállóba telepítendő, automatizált fejőrobotokkal felszerelt fejőállások megépítéséhez a 
részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok biztosítása, beépítése. 

  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.5.1. Hűtővel és keverővel szerelt, kettős falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hűtési rendszerű hűtve-
tároló tartályok beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A hűtve-tároló tartályok terv szerinti, a tejház megadott helyén való gépészeti felszerelése. 
   – A tej betáplálás és kitárolás berendezéseinek terv szerinti szerelése. 
   – A tejhűtő és tároló rendszerhez a részegységek, valamint a szükséges anyagok beépítési, szerelési 

munkái a terv szerint. 
   – Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkái. 

 EK  – Hűtővel és keverővel szerelt, kettős falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hűtési rendszerű 
hűtve-tároló tartályok beszerzése, beépítése, helyszínre szállítással. 

   – A hűtők beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, 
mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például hűtőaggregát, hővisszanyerő, 
mosóautomata stb.) beszerzése, beépítése. 

   – A villamos csatlakozások kiépítésének anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.5.2. Jeges vízzel működtetett, hűtőaggregátos (pillanathűtő), rozsdamentes acélból készített lemezes hűtő 
berendezés beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A tejhűtő berendezés gépészeti szerelési munkái, beállítása. 
   – A rendszerbe illesztéshez szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus 

szerelési anyagok stb.), és részegységek beépítése (például hűtőaggregát, hővisszanyerő, 
mosóautomata). 

   – Villamos csatlakozás kiépítése, bekötése. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái. 

 EK  – A jeges vízzel működtetett, hűtőaggregátos, rozsdamentes acélból készített lemezes hűtő berendezés 
beszerzése, helyszínre szállítással. 

   – A hűtő rendszerbe illesztéséhez a terv szerint szükséges kivitelezési munkák költségei. 
   – A jegesvizes tejhűtési rendszer megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges 

szerelési anyagok biztosítása, beépítése. 
   – A villamos csatlakozáskiépítés anyagköltségei. 
  – Villamos biztonsági vizsgálat díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.5.3. Szigetelt tejtároló tartályok, zárt rendszerű tejszállító berendezések, szivattyúk, tejvezetékek létesítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és gépészeti tervezés. 

   – A tejtároló tartályok elhelyezése, szerelése, beállítása a terv szerint. 
   – A kapcsolódó tejvezetékek, szivattyúk felszerelése, csatlakoztatása a terv szerint. 
   – A villamos csatlakozások kiépítése, bekötések a terv szerint. 
   – Próbaüzem, funkcionális ellenőrzés. 
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 EK  – A szigetelt tejtároló tartályok, zárt rendszerű tejszállító berendezések, szivattyúk beszerzése, 
beépítése helyszínre szállítással. 

   – A tejvezetékek beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési 
anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) biztosítása, beépítése. 

  – Villamos biztonsági ellenőrzés díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.5.4. Szabadtéri tejtároló silók telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A tejtároló silók szabadtéri telepítéséhez, föld- és betonozási munkák terv szerinti elvégzése. 
   – A szigetelt tejtároló silók, terv szerint megadott és előkészített szabadtéri helyen való vízszintbe 

állítása. 
   – Üzembe helyezés, a kezelők oktatása. 

 EK  – A szabadtéri tejtároló siló berendezések és kiegészítő részegységek beszerzése, helyszínre szállítással.
   – A telepítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, 

mechanikus szerelési anyagok stb.) biztosítása, beépítése. 
  – A funkcionális ellenőrzés és a villamos biztonsági vizsgálat díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.6.1. Tojásosztályozó és -csomagoló (ill. tisztító) berendezések beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Villamos biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése, a 
kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal. 

   – A napi üzemmenethez szükséges anyagok (tojástálcák, csomagolóanyagok stb.) számára elkülönített 
tárolótér kialakítása. 

   – A folyamatos üzem biztosításához szükséges átmeneti késztermék tárolótér kialakítása az épületen, 
ill. termen belül. 

   – Tojásosztályozó- és csomagoló (ill. tisztító) berendezések terv szerinti szakszerű beépítése és 
villamos bekötése. 

   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
 EK  – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – A villamos tápvezetékek anyagainak biztosítása, beépítése. 
   – A víz tápvezeték anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák anyagainak biztosítása, beépítése. 
  – A funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.6.2. Keresztirányú tojásgyűjtő, szállító rendszer kiépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Villamos biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése, a 
kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal. 

   – A termelt tojások törésmentes, biztonságos szállítását lehetővé tevő, a ketrecsorokat, ill. az épületeket 
összekötő tojásgyűjtő és szállító szalagok terv szerinti kiépítése. 

   – Kültéri tojásszállításnál az időjárás hatásai és az idegenkezűség ellen védő burkolat beszerelése a 
tojásszállító szalagra. 

   – Üzembe helyezés, próbaüzem. 
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 EK  – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák, burkolatok anyagainak biztosítása, beépítése. 
  – A funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.6.3. Tojásválogató, lámpázó- és keltető berendezések beépítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – Villamos biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése, a 
kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal. 

   – A napi üzemmenethez szükséges anyagok számára elkülönített tárolótér terv szerinti kialakítása. 
   – A keltetésre alkalmatlan tojások külön választására válogató és lámpázó berendezés terv szerinti 

beépítése. 
   – Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés. 

 EK  – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – A víz tápvezeték anyagainak beszerzés, beépítése. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák anyagainak biztosítása, beépítése. 
  – A funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 2.2.2.7.1. Villamos üzemű nyíróberendezések telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 
technológiai és építészeti tervezés. 

   – A működtető villamos hálózati csatlakozás terv szerinti kiépítése. 
   – Próbaüzem, beállítás, betanítás elvégzése. 

 EK  – A villamos üzemű nyíróberendezések kiépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok (például 
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például vágószerkezet, 
markolat, élező készülék, villamos motor stb.), azok helyszínre szállításával és beépítésével. 

   – A villamos üzemű nyíróberendezések megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint 
szükséges anyagok beszerzése, beépítése. 

   – Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkái. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 
 
9. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[11. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Jó minőségű takarmány előállítását és felhasználását, valamint a takarmányminőség 
megőrzését biztosító építészeti, technológiai és gép beruházások célterülete kötelezően 

elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK) 

 3.2.1.1.1. Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, nyitott oldalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas pajta 
létesítése, fém vagy palatetővel, csapadék elvezető tetőeresszel 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A tűzálló vagy égéskésleltetővel kezelt anyagokból létesülő pajta vázszerkezetének terv szerinti 
felállítása, szerelése, tetőszerkezetének és héjalásának megépítése. 

   – A csapadék elvezetés tetőeresz terv szerinti kialakítása. 
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 EK  – A pajtaterület előkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak költségei. 
   – Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási munkák kivitelezése, az anyagok helyszínre szállításával. 
   – A pajtaépület részegységeinek, elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – A lakatos, bádogos és tetőfedő munkák anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – A pajta külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.1.1.2. Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas tároló 
létesítése, fém vagy palatetővel és csapadék elvezető rendszerrel szilárd beton padozattal 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A fém vagy vasbeton vázszerkezet terv szerinti kialakítása, szerelése, tetőszerkezetének és 
héjalásának beázásmentes kialakítása. 

   – A csapadék elvezetős tetőeresz terv szerinti kialakítása. 
   – Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása. 
   – Belső világítás kiépítése. 

 EK  – A szálas takarmánybála-tároló területének előkészületi (föld és mélyépítési) munkái. 
   – Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei. 
   – A szálas takarmánybála-tároló épület részegységeinek, szerelési anyagainak beszerzése, beépítése 

helyszínre szállítással. 
   – A csapadék elvezetős tetőeresz szerelési anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – Villamos szerelési anyagok biztosítása, beépítése. 
    – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.1.1.3. Szilárd beton padozat kialakítása szálastakarmány pajtákban 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai tervezés. 

   – Meglévő szálastakarmány pajtában mélyített sík talajszint kialakítása, kavics terítéssel. 
   – Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása. 

 EK  – Talajtükör kialakítás földmunkái, kavicsréteg kialakítási és anyagköltségei. 
   – Beton- és vasbeton munka anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.1.2.1. Szigetelt, beton falközi silótér építése, két oldalsó támfallal, csurgaléklé-gyűjtővel 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel. 
   – Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel. 
   – Helyszíni vagy előre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése. 
   – Csurgaléklé elvezető folyókák és gyűjtő szigetelt tározó létesítése. 
   – A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása. 

 EK  – A falközi silótér és a csurgalék tározó területének előkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak 
költségei. 

   – Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei. 
   – Csurgalék tározó szigetelés anyagainak és beépítésének költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.1.2.2. Szigetelt, beton silótér építése, háromoldalú támfallal, csurgaléklé-gyűjtővel 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – A falközi silótér leendő területének előkészületi (föld és mélyépítési) munkái. 
   – Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel. 
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   – Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel. 
   – Helyszíni vagy előre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése. 
   – Csurgaléklé elvezető folyókák és gyűjtő szigetelt tározó létesítése. 
   – A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása. 

 EK  – A falközi silótér és a csurgalék tározó területének előkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak 
költsége. 

   – Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei. 
   – Csurgalék tározó szigetelés anyagainak és kivitelezésének költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.1.3.1. Szemestermény tároló silók, tartályok létesítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Alapozási munkák terv szerinti elvégzése. 
   – A tároló tartályok, silók szerelése, összeépítése terv szerint. 
   – A termény hőmérsékletmérő rendszer kiépítése. 
   – Az állagmegóvó szellőztető rendszer (szellőztető csatornák, mobil ventilátorok, ill. hűtőgépek) 

felszerelése. 
   – Be- és kitároló anyagmozgató berendezések (felhordók, vízszintes anyagmozgatók, bolygócsigák 

stb.) felszerelése. 
   – Áthajtós tranzitsiló létesítése a kitároláshoz. 
   – A fedett betároló garat rendszer létesítése. 
   – Az erőátviteli és villamos szerelési munkák terv szerinti elvégzése. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem, funkcionális ellenőrzés. 

 EK  – A terménytároló tartályok, silók fődarabjainak és kiegészítő elemeinek, szerelési anyagainak 
beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Föld- és mélyépítési munkák költségei. 
   – Beton- és vasbeton munkák anyagköltsége. 
   – Lakatos- és gépészeti szerelő munkák anyagköltségei. 
   – Villamos szerelési munkák anyagköltségei. 
   – Szellőztető és hőmérsékletmérő rendszer anyagainak és automatikus vezérlésének kiépítési költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
   – Funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja. 
    
 3.2.1.3.2. Szemestermény tárolására szolgáló csarnoktárolók létesítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. 

   – Beázásmentes kivitel, mobil gépekkel járható betonpadozat, megfelelő épületszellőzés biztosítása terv 
szerint. 

   – Könnyűszerkezetes, acélvázas tartószerkezet terv szerinti kialakítása. 
   – Terv szerint méretezett, teherbíró oldalfalak építése. 
   – Tetőszerkezet kialakítása tetőszellőztetéssel, párazáró fóliával. 
   – Betonozott padlóburkolat kialakítása terv szerint. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem. 

 EK  – A csarnoktároló részegységei, építési és szerelési anyagainak beszerzése, azok helyszínre 
szállításával. 

   – Föld- és mélyépítési munkák költségei. 
   – Beton- és vasbeton-szerelési munkák anyagköltségei. 
   – Épületváz szerelés lakatos-, tetőfedő- és bádogos munkák anyagköltségei. 
   – Falszerkezetek kőműves- és szakipari munkáinak anyagköltségei. 
   – Villamos szerelési munkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 3.2.1.4.1. Hőlégbefúvós bálaszárító rendszer kiépítése 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 

biztosító technológiai és gépészeti tervezés. 
   – A hőlégbefúvó berendezés telepítése, a villamos és tüzelőanyag csatlakozás kiépítésével a terv 

szerint. 
   – A bálaszárító légcsatornás állványrendszer gépészeti szerelése és csatlakoztatása a terv szerint. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzemi szárítás és a kezelők oktatása. 

 EK  – A hőlégbefúvós bálaszárító rendszer terv szerinti részegységeinek, építési és szerelési anyagainak 
beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával. 

   – Üzembe helyezés, a használat betanítási költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.2.1.1. Takarmány daráló berendezés beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A takarmány daráló berendezés gépészeti szerelése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a terv szerint. 
   – A villamosenergia-ellátás igazoltan megfelelő kiépítése. 
   – Üzembe helyezés. 

 EK  – A takarmány daráló berendezés terv szerinti részegységei, építési és szerelési anyagai, azok 
helyszínre szállításával. 

   – Üzembe helyezés, a használat betanítási munkái. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.2.1.2. Takarmány keverő berendezés beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A takarmány keverő berendezés gépészeti szerelése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a terv szerint. 
   – A villamosenergia-ellátás igazoltan megfelelő kiépítése. 
   – Üzembe helyezés. 

 EK  – A takarmány keverő berendezés terv szerinti részegységeinek, építési és szerelési anyagainak 
beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával. 

   – Az üzembe helyezés és a használat betanítási költségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.2.1.3. Takarmány daráló-keverő berendezés beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés.  

   – Fogadógarat, felhordó, kül-, ill. beltéri előtárolók létesítése (a szemes alapanyagokhoz), terv szerint. 
   – Behordó csőcsigák és a garatos daráló berendezés terv szerinti szerelése. 
   – A keverő, előtartályos keverő-berendezés terv szerinti szerelése, darálóhoz illesztése. 
   – Komponens összemérő és vezérlő automatika beépítése. 
   – Készáru tartályok létesítése. 
   – Villamos tápvezeték igazoltan megfelelő kiépítése, bekötése. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem. 

 EK  – A takarmány daráló-keverő berendezés gépeinek, fődarabjainak és szerelési elemeinek beszerzése, 
beépítése helyszínre szállítással. 

   – Lakatos- és gépszerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – Villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 3.2.2.2.1. Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített behordó szállító berendezéssel 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai 

tervezés. 
   – A takarmány előtároló siló terv szerinti beton-alapozása. 
   – Az istállóban levő állatok legalább négynapi takarmányszükségletét tárolni képes siló telepítése, 

gépészeti beszabályozása. 
   – Takarmány behordó berendezés és az ejtőcsövek kiépítése, villamos bekötése a terv szerint. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem. 

 EK  – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Az alapozás és a gépészeti szerelő munkák anyagköltségei. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.2.2.2. Stabil rendszerű száraztakarmány szállító-kiosztó rendszerek kiépítése az önetetőkkel, kombinált 
önetetőkkel a feltöltőberendezéssel, és adagoló berendezéssel 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a 
korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – Az etetősorok függesztő, ill. emelő szerkezeteinek beépítése a terv szerint. 
   – A bármely állat számára megfelelő hozzáférést biztosító, táplálkozást lehetővé tevő, könnyen 

tisztítható önetetők telepítése. 
   – Terv szerinti vezérlő és biztonsági egységek beépítése, hálózatra kötése, beszabályozása. 
   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia kialakítása. 
   – Üzembe helyezés, próbaüzem.  

 EK  – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – Gépészeti szerelő munkák, beszabályozások anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.2.2.3. Stabil rendszerű csőben szállító folyékonytakarmány-kiosztó, illetve etető berendezés létesítése 
keverőtartállyal és szivattyúkkal 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai és építészeti tervezés. 

   – A takarmánykonyha előkészítése, a szükséges gépalapok, falnyílások kialakítása terv szerint. 
   – A takarmánykeverő-kiosztó berendezés beépítése a gépészeti és villamos szerelési munkák terv 

szerinti elvégzése. 
   – Az egyes istállók tápvezetékeinek terv szerinti kiépítése a szükséges elzáró és szabályzó elemekkel. 
   – Az egyes istállók belső takarmány-elosztó csőrendszerének kiépítése a vályúkba kiadagoló 

berendezésekkel, a tápvezetékre csatlakoztatással. 
   – A berendezés üzembe helyezése, próbaüzemi beállításokkal. 
   – A kezelők technikai és biztonságtechnikai oktatása. 

 EK  – A folyékony takarmány etetési technológia berendezéseinek és elemeinek beszerzése, beépítése 
helyszínre szállítással. 

   – Építészeti előkészítő munkák anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – A gépészeti szerelés kiegészítő anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – A villamos szerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.2.2.4. Etetőtér kialakítása jászollal és jászolkorláttal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai tervezés. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő etetőtér biztosítása. 
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 EK  – A takarmányozási terület előkészületi (föld- és mélyépítési) munkáinak díja, terv szerint. 
   – A beton- és vasbeton munkák anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – A lakatos és villamos szerelési munkák anyagköltségei. 
   – Az etetőtér fedési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése (pl. gumiszőnyeggel), terv szerint. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.2.2.5. Beépített önetetők, ill. mobil önetető tartályok és szénarácsok telepítése 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 

 EK  – Az etető berendezések beszerzése helyszínre szállítással. 
    
 3.2.2.2.6. Tömőgépes tömési technológia kialakítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Az állat nyelőcsövében sérülést nem okozó tömő alkalmazása. 
   – A tömési mennyiség és tömési sebesség változtathatóságának (az állat számára sérülést nem okozó 

üzemeltetési paraméterek beállíthatóságának) biztosítása. 
   – Villamos sérülést, áramütést kizáró, igazoltan megfelelő villamos kialakítás. 

 EK  – A technológia részegységeinek, berendezéseinek beszerzése, beépítése. 
   – Villamos tápvezeték kiépítéséhez szükséges szerelési munkák anyagköltségei. 
  – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
  
 3.2.2.2.7. Egyedi, állatazonosításon alapuló száraztakarmány kiosztó etetőrendszer beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai tervezés. 

   – Takarmány kiszóródást csökkentő kialakítású etetővályú a puffer takarmánytárolóval. 
   – Elektromos állatazonosító jeladó és jelfelfogó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok 

elektronikus tárolásának biztosítása. 
   – Vezérelt szelepes vagy csigás takarmány adagoló önetető beépítése. 
   – Sérülést nem okozó etetőállás. 
   – Üzembe helyezés, a kezelők oktatása. 

 EK  – Etetőhelyeken beépített vevő, valamint automata takarmányadagoló egység kialakításához a terv 
szerinti részegységek (adó-vevő, abrakos csésze, erősítő, processzor, adatfeldolgozó, adagoló, 
takarmánytároló stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Technológia szerelési anyagainak beszerzése, beépítése (például villamos és mechanikus szerelési 
anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése helyszínre szállítással. 

   – Önetetők kialakításához bontási és alapozási munkák költségei. 
    
 3.2.3.1.1. Itatástechnológia kiépítése nyílt felszínű vályús itatókkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása. 
   – Itatótér felsarazódás-mentes padozatának kialakítása. 

 EK  – Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák kivitelezési költségei, terv szerint. 
   – Vízóra, vízszűrő stb. beépítési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése. 
   – Nyíltfelszínű itatóvályúk beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 3.2.3.1.2. Itatástechnológia kiépítése fagymentesített itatókkal 
 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 

a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 
   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása. 
   – Itatótér szilárd padozatának kialakítása. 
   – Elfagyásmentes technológia kialakítása legalább –25 Celsius fok hőmérsékletig. 

 EK  – Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint. 
   – Vízóra, vízszűrő stb. beépítési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése terv szerint. 
   – Fagymentes itatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.3.1.3. Itatástechnológia csoportos baromfi köritatókkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása. 
   – Itatótér szilárd padozatának kialakítása. 

 EK  – Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint. 
   – Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint. 
   – Csoportos köritató berendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.3.2.1. Itatástechnológia szopókás önitatókkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása. 
   – Itatótér felsarazódásmentes padozatának kialakítása. 

 EK  – Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint. 
   – Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint. 
   – Szopókás önitató berendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.3.2.2. Itatástechnológia csészés önitatókkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása. 
   – Itatótér szilárd padozatának kialakítása. 

 EK  – Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint. 
   – Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint. 
   – Csészés önitató berendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 3.2.3.2.3. Itatástechnológia szelepes baromfi önitatókkal 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő működést, továbbá 
a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása. 
   – Itatótér szilárd padozatának kialakítása. 

 EK  – Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint. 
   – Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint. 
   – Szelepes önitató berendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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10. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[12. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító 
beruházások célterülete kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai 

(EK) 

 4.1.1.1.1. Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működés és kivitelezés. 

  – A telepi irányítást és/vagy munkafolyamatok ellenőrzését és irányítását szolgáló üzembiztos 
számítógépek vagy hardver eszközök telephez illesztése. 

  – A berendezések biztonságos és megfelelő működését biztosító gépállás(ok) és a kapcsolódó 
csatlakozások kiépítése. 

   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 
 EK  – Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök beszerzése, beépítése (például monitor, 

billentyűzet, adattárolók, automatikus adatgyűjtők stb.), azok helyszínre szállításával. 
   – A számítógépes adatkezelési technológia szerelési anyagainak beszerzése, beépítése (például villamos 

szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.). 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.1.1.2. Telepirányítási szoftverek 

 MT  – A korszerűséget és hatékonyság növelését szolgáló szoftverkiválasztás, tervezés és illesztés. 
   – Jogtiszta telepirányítási szoftverek (például egyedi állatazonosítási szoftver, automatikus 

abrakadagolást vezérlő szoftverek, automatikus mérlegelési szoftverek stb.) telepítése, használatba 
vétele. 

   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 
 EK  – A szoftver beszerzés, telepítés költségei. 

   – A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók 
stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.1.2.1. Hordozható ultrahang készülék beszerzése és üzembe állítása 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést biztosító technológiai tervezés, 
munkafolyamatba ilesztés. 

  – A telep méretéhez igazodó korszerű vizsgálóberendezés alkalmazása. 
   – A vizsgálati technológia telepirányítási számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus 

tárolásának biztosítása. 
   – Üzembe állítás, a kezelők oktatása. 

 EK  – A hordozható ultrahang készülék részegységeinek (monitor, érzékelő stb.) beszerzése, azok 
helyszínre szállításával. 

   – A kiegészítő tartozékok (adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beüzemelés költségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.1.2.2. Digitális mérleg telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést biztosító technológiai tervezés, üzemi 
munkafolyamatba illesztés. 

   – A mérlegtechnológia számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása. 
   – Üzembe állítás, a kezelők oktatása. 
   – Ellenőrzés, a mérleg kalibrációja és szükség esetén hatósági hitelesítése. 
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 EK  – Digitális mérleg részegységeinek beszerzése, beépítése (mérlegtalp, mérőcellák, villamos egység stb.) 
helyszínre szállítással. 

   – Kiegészítő tartozékok (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, 
beépítése. 

  – Kalibráció, hitelesítések költségei (ha szükséges). 
  – Lakatos szerelési munkák. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.1.2.3. A tej minőségét, beltartalmi jellemzőit és a tejmennyiséget mérő eszközök, automata berendezések 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést biztosító technológiai tervezés, 
munkafolyamatba illesztés. 

   – A mérőberendezés számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása. 
  – Korszerű mintavételt, mérést és kiértékelést biztosító mérőeszközök alkalmazása. 
   – Üzembe állítás, a kezelők oktatása. 
   – Ellenőrzés, a mérőberendezés kalibrációja és szükség esetén hatósági hitelesítése. 

 EK  – Tejminőséget, tej beltartalmat és tejmennyiséget mérő eszközök és automata berendezések 
részegységeinek (tejmennyiségmérő, vezetőképesség-mérő, fagyáspont-mérő, zsírtartalommérő stb.) 
beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával. 

  – Kalibráció, hitelesítések költségei (ha szükséges). 
   – A technológiai szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) 

beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.1.2.4. Tehén aktivitásmérő 

 MT  – A korszerű üzemeltetés és technológiai alkalmazás tervezése, az eszközök tartástechnológiai 
rendszerbe illesztése. 

   – Az állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes rendszerbe 
illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása. 

   – Üzembe állítás, a kezelők oktatása. 
 EK  – Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek (bokaszíj, 

transzponder, adó-vevő elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) 

beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.2.1.1. Állatazonosító rendszer létesítése állatra szerelt jeladóval és elektronikával 

 MT  – A korszerű üzemeltetést biztosító technológiai tervezés, eszközillesztés. 
   – Az állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes rendszerbe 

illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása. 
  – Az állatjóléti követelményeknek is megfelelő állatazonosító rendszereszközök alkalmazása.  
   – Üzembe állítás, a kezelők oktatása. 
   – Próbaüzem, ellenőrző állatazonosítások végzése a megbízhatóság ellenőrzésére. 

 EK  – Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek (bokaszíj, 
transzponder, adó-vevő elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) 
beszerzése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.2.1.2. Etetőhelyeken beépített vevő, valamint automata takarmányadagoló egység kialakítása 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai tervezés. 

   – Elektromos állatazonosító jeladó és jelfelfogó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok 
elektronikus tárolásának biztosítása. 
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   – Vezérelt szelepes vagy csigás takarmányadagoló egység beépítése. 
   – Sérülést nem okozó kialakítás, ill. rendszerelemek alkalmazása, állatorvosi ellenőrzése. 
   – Üzembe helyezés, a kezelők oktatása. 

 EK  – Etetőhelyeken beépített vevő, valamint automata takarmányadagoló egység kialakításához a terv 
szerinti részegységek (adó-vevő, erősítő, processzor, adatfeldolgozó, adagoló, stb.) beszerzése, 
beépítése helyszínre szállítással. 

   – Technológia szerelési anyagainak beszerzése, beépítése (például villamos és mechanikus szerelési 
anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése helyszínre szállítással. 

  – Felmerülő állatvédelmi vizsgálatok díjai. 
   – Önetetők kialakításához bontási és alapozási munkák anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.2.1.3 Takarmánykiegészítők, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését biztosító automata 
berendezés létesítése itató- vagy etetőrendszerekhez 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai kivitelezés. 

   – A takarmánykiegészítők, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését biztosító automata 
berendezés beépítése, ivóvíz ellátó fővezetékbe. 

   – Üzembe helyezés, a kezelők oktatása. 
 EK  – Meglévő itató- vagy etetőrendszerekhez, a takarmánykiegészítők, vitaminok, gyógyszerek folyamatos 

adagolt bekeverését biztosító automata berendezés beépítéséhez, a terv szerinti részegységek (pl. 
gyógyszeradagoló, injektor, tartály stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, vízvezeték 
szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.2.2.1. Istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép vezérelt automatikus vezérlők beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai tervezés. 

   – Meglévő klímaegységekhez, az istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép vezérelt automatikus 
szabályzók beépítése. 

   – Istállóklíma szabályozó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának 
biztosítása. 

   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 
 EK  – Istállóklíma szabályzó rendszer terv szerinti részegységeinek (érzékelők, vezérlő, beavatkozók stb.) 

beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, 

csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.2.2.2. Itatóvíz hőmérsékletet szabályzó automatikus vezérlők beépítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Meglévő itatórendszerhez, az itatóvíz hőmérsékletet szabályzó automatikus vezérlő kialakításához, a 
terv szerinti részegységek (vízfűtő-egység, vízhűtő egység, érzékelők, vezérlő, beavatkozók stb.) 
beépítése. 

   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a dolgozók oktatása. 
 EK  – Az itatóvíz hőmérséklet-szabályzó beszerzése, a technológia szerelési anyagaival (villamos és 

mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók, vízvezeték szerelési anyagok stb.) beszerzése, 
beépítése azok helyszínre szállításával. 

   – A lakatos- és vízszerelő munkák anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 4.1.2.3.1. Telepi térfigyelők telepítése számítógépes adatrögzítéssel 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és adatvédelmi előírásoknak megfelelő 

működést biztosító technológiai kivitelezés. 
   – Látható fényre vagy infravörös fényre érzékeny térfigyelők telepítése, a kamerák számítógépre 

csatlakoztatásával és elektronikus adatrögzítéssel. 
   – Üzembe helyezés, a kezelők oktatása. 

 EK  – A számítógépes adatrögzítésű térfigyelési rendszer kialakításához a részegységek (kamerák, 
képrögzítő számítógép, adatgyűjtő szoftver, adatfeldolgozó szoftver stb.) beszerzése, beépítése azok 
helyszínre szállításával. 

   – A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, 
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.2.3.2. Zárt épületek tűz- és vagyonvédelmi riasztórendszerének kialakítása 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó biztonsági előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai kivitelezés. 

   – A tűz- és vagyonvédelmi riasztó rendszer füstérzékelőinek, kameráinak igazoltan szakszerű és 
megfelelő telepítése, szerelése. 

   – A tűz- és vagyonvédelmi riasztó központ beépítése, telepítési és szerelési munkák igazoltan szakszerű 
és megfelelő elvégzése. 

   – Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása. 
 EK  – A tűz- és vagyonvédelmi riasztórendszer kialakításához, a részegységek (kamerák, képrögzítő 

számítógép, adatgyűjtő szoftver, adatfeldolgozó szoftver, tűzérzékelő riasztók stb.) beszerzése, 
beépítése azok helyszínre szállításával. 

   – A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, 
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 4.1.2.3.3. Légnemű anyagok veszélyes szintű légköri koncentrációját jelző berendezések telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 
technológiai kivitelezés. 

   – A káros légnemű anyagok (például szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, kén-dioxid stb.) veszélyes 
szintű légköri koncentrációját jelző rendszer, központi egységének igazoltan megfelelő elhelyezése, 
villamos bekötése. 

   – Az érzékelők, távadók felszerelése, központi egységre kötése. 
   – A működés ellenőrzése, kalibráció. 
   – A riasztás rendszerének kidolgozása (helyi vagy távközléses riasztás stb.). 
   – Üzembe helyezés, a kezelők oktatása. 

 EK  – Meglévő épületekhez, a káros légnemű anyagok (szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, kén-dioxid 
stb.) veszélyes szintű légköri koncentrációját jelző rendszer kialakításához részegységek (érzékelő, 
távadó, adatgyűjtő, adatfeldolgozó, jelző egység stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre 
szállításával. 

   – A technológia szerelési anyagai (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, 
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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11. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 

[13. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] 

Telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetőséget javító, 
állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző beruházások célterülete 

kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK) 

 5.1.1.1.1. Vonalkód-leolvasó kézi készülék beszerzése és üzembe állítása 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 

technológiai kivitelezés. 
   – A vonalkód-leolvasó kézi készülék számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése, az adatok 

elektronikus rögzítése. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 

 EK  – Meglévő vonalkódos azonosító rendszerhez, vonalkód-leolvasó kézi készülék részegységeinek 
beszerzése, beépítése (érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő stb.), azok helyszínre szállításával. 

   – A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók 
stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.1.1.2. Bőr alá vagy izomba ültetett azonosító chip és számítógépes chipleolvasó telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 
technológiai kivitelezés. 

   – Az állatállomány gépi automatikus azonosításához, esetleg élettani adatok gyűjtéséhez is, bőr alá 
ültethető vagy izomba ültetett azonosító chip beültetése, és az azonosítás számítógépes telepirányítási 
rendszerbe illesztése. 

   – Az adatok elektronikus rögzítése. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái. 

 EK  – A számítógépes chipleolvasó részegységeinek beszerzése, beépítése (azonosító chip, beültető eszköz, 
érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő stb.), azok helyszínre szállításával. 

   – A technológia szerelési anyagainak (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) 
beszerzése, beépítése. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.1.1.3. Bendő-bólusz és számítógépes bólusz-leolvasó 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 
technológiai kivitelezés. 

   – Meglévő állatállomány gépi automatikus azonosítására, valamint élettani adatok gyűjtésére is 
alkalmas bendő-bólusz lenyeletése, és az azonosítás számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése. 

   – A számítógépes bólusz-leolvasó egység telepítése, számítógépre kapcsolása, adatok elektronikus 
rögzítésének kialakítása. 

   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása. 
 EK  – A bendő-bólusz elemek és a számítógépes bólusz-leolvasó terv szerinti részegységeinek beszerzése 

(bendő-bólusz, lenyelető eszköz, érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő stb.), azok helyszínre 
szállításával. 

   – A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók 
stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – A leolvasó egység lakatos szerelési munkáinak anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 5.1.1.1.4. Füljelzők és állatjelölők 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 

technológiai kivitelezés. 
   – A füljelzők és állatjelölők állategészségügyi és nyomonkövethetőségi előírásoknak a telepi állatorvos 

által igazoltan megfelelő használata. 
 – Meglévő állatállomány hagyományos azonosításához, füljelzők és állatjelölők, terv szerinti 
részegységeinek beszerzése (füljelző, behelyező eszköz stb.), azok helyszínre szállításával. 

 EK 

 – Az állatjelölők behelyezésének költségei 
    
 5.1.1.1.5. Elektronikus füljelző és hozzá tartozó chipleolvasó telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 
technológiai kivitelezés. 

   – Meglévő állatállomány kézi azonosításához, esetleg élettani adatok gyűjtéséhez is, fülbe ültethető 
vagy füljelzőbe épített azonosító chip használata, és az azonosítás számítógépes telepirányítási 
rendszerbe illesztése. 

   – Az adatok elektronikus rögzítése. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái. 

 EK  – A számítógépes chipleolvasó részegységeinek beszerzése, beépítése (azonosító chip, chippel szerelt 
füljelző, érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő stb.), azok helyszínre szállításával. 

    
 5.1.1.2.1. Automata sorozatoltó fecskendő beszerzése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 
működést biztosító technológiai kivitelezés. 

   – A sorozatoltók állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő használata. 
 EK  – A sorozatoltó fecskendők, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok és állatgyógyászati 

engedélyköteles eszközök és anyagok beszerzése, azok helyszínre szállításával. 
    
 5.1.1.2.2. Egyedi kezelőkaloda és állatbefogó létesítése és telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Állatállomány rendszeres egyedi kezeléséhez az állatok számára sérülésveszélyt nem jelentő kivitelű 
egyedi kezelőkaloda és állatbefogó gépészeti szerelése, és az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos 
által igazoltan megfelelő elhelyezése, szükség szerinti rögzítése. 

   – A kezelők állatvédelmi és munkavédelmi oktatása. 
 EK  – A kezelőkaloda és állatbefogó, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok részegységeinek 

beszerzése, azok helyszínre szállításával. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.1.2.3. Istálló légtérbe porlasztó ködgép (aeroszol generátor) üzembe állítása 

 MT  – Az aerosol generátor alkalmazásának technológiai tervezése. 
   – Az állattartásban használatos kezelő- és vegyszerek aerosol formájában történő kijuttatására, almos 

trágyatechnológia esetén az alom előkezelésére is alkalmas aerosol generátor beépítése, jellemzően 
10 mikrométer körüli, de a 30 mikrométert el nem érő cseppmérettel, a kezelendő terek méretéhez 
illeszkedően tervezett kijuttatási teljesítménnyel. 

   – A villamos csatlakozási helyek kiépítése. 
 EK  – A technológiai tervben meghatározott paraméterekkel rendelkező aerosol generátor beszerzése. 

   – Villamos szerelési anyagok beszerzési, beépítési költségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 5.1.1.2.4. Állományfürösztő kialakítása 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő működést 

biztosító technológiai kivitelezés. 
   – Az állatállomány évi rendszerességű, tömeges fürdetéséhez az állatok számára sérülésveszélyt nem 

jelentő kivitelű állományfürösztő létesítése. 
   – Az állatok elcsúszásmentes felhajtásának kiépítése. 

 EK  – Az állomány fürösztő részegységeinek beszerzése (hatóanyagtartály, kapuk, feljáró szerkezet, 
korlátok stb.), azok helyszínre szállításával. 

   – A technológia szerelési és segédanyagainak (például víz és mechanikus szerelési anyagok, fürösztő 
anyag stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.1.2.5. Lábfürösztő tepsi és szőnyeg (automatikus feltöltéssel, leengedéssel) 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő működést 
biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Az állatállomány rendszeres, tömeges lábvég-fürdetéséhez, lábfürösztő tepsi és szőnyeg, létesítése. 
   – A fertőtlenítő oldat előállításához és tárolásához vegyszeres víz tartály telepítése. 
   – Villamos csatlakozás kiépítése, bekötések megoldása. 
   – Az automatikus fertőtlenítő folyadék csere biztosításához idővezérelt leeresztő csővezeték 

felszerelése. 
   – A leeresztést követően a friss oldattal való feltöltéshez a tápvezeték adott időtartamú megnyitásának 

vezérlése. 
   – A kellő fertőtlenítő oldat-szint beállítása (pl. szinttartásos úszó szeleppel). 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái. 

 EK  – A lábfürösztő részegységeinek beszerzése, beépítése (hatóanyagtartály, tepsi, szőnyeg, korlátok, 
automatikus feltöltő és ürítő berendezés stb.), azok helyszínre szállításával. 

   – A technológia szerelési és segédanyagainak (víz és mechanikus szerelési anyagok, fürösztő anyag 
stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.1.2.6. Laborfelszerelések 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 
működést biztosító technológiai kivitelezés. 

   – A jogszabályokban előírt vagy a gyakorlatban történő felhasználás igényeinek megfelelő pontosság a 
mérőműszerek és mérőeszközök tekintetében. 

   – A járványveszély minimalizálására, a betegségek korai felismerését, illetve az állomány pillanatnyi 
egészségi állapotának megállapítását, valamint spermavizsgálatot lehetővé tevő laborműszerek és 
tartozékaik beszerzése, melynek okszerűségét, szükségességét, szakszerű használatát a telepi állatorvos 
igazolja. 

 EK  – Állattartáshoz kapcsolódó laboratóriumi feladatokhoz laborfelszerelések helyszínre szállítással. 
   – Üzembe helyezés, a dolgozók oktatásának díja. 
   – Labor és mérőrendszer felépítés, összeállítás rezsióradíj alapján számított élőmunkaköltségei. 
    
 5.1.1.3.1. Magasnyomású tisztító-fertőtlenítő berendezés üzembe állítása 

 MT  – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő működést, 
továbbá a korszerűséget biztosító berendezés kiválasztása, alkalmazásának technológiai tervezése. 

   – Legalább 100 bar nyomásig szabályozható, 8 l/min vízszállítást elérő, változtatható mosósugár-
formájú fejjel mosásra, és szabályozható vegyszer-koncentrációval fertőtlenítésre is alkalmas, 
folyamatos üzemeltetésre méretezett ipari kivitelű, magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés 
beszerzése. 

   – Az istálló technológiához illeszkedő kiosztású víz- és villamos csatlakozó helyek kiépítése. 
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 EK  – A magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés beszerzése. 
   – Víz és villamos csatlakozóhelyek kiépítéséhez szükséges anyagok, szerelvények beszerzése, 

beépítése. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.1.3.2. UV sugárzásos fertőtlenítő berendezés telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést biztosító 
technológiai kivitelezés. 

   – Az élelmiszer- és állathigiéniai követelmények betartását elősegítő, káros környezeti hatást a telepi 
állatorvos által igazoltan nem okozó UV sugárzásos fertőtlenítő berendezés. 

 EK  – Állattartásban, a felületek sugárzásos fertőtlenítéséhez, UV sugárzásos fertőtlenítő berendezés 
részegységeinek (foglalat, UV lámpa, vezérlő, tartó, kapcsoló stb.) beszerzése, beépítése, helyszínre 
szállítással, 

   – A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok stb.) beszerzése, 
beépítése, azok helyszínre szállításával. 

   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.2.1.1. Kifutó- és etetőtér vadmadaraktól való védettségének kialakítása kifeszített hálóval 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 
működést biztosító technológiai kivitelezés. 

   – A kifutót fedetté tevő, így a fertőzésveszélyt minimalizáló kifeszített háló, melynek lyukmérete 
kisebb mint a veszélyt jelentő legkisebb madár mérete. 

 EK  – Állattartó telepeken, a kifutó- és az etetőtér vadmadarak elleni védelméhez, kifeszíthető háló terv 
szerinti részegységeinek beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával. 

   – A fém vagy fa tartószerkezet kialakításához kapcsolódó szerelési, építési munkák anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.2.1.2. Kifutó- és etetőtér vadmadaraktól való védettségének kialakítása fém vagy fa vázszerkezetű féltetővel 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 
működést biztosító technológiai tervezés és engedélyeztetés. 

   – A kifutót fedetté tevő, így a fertőzésveszélyt minimalizáló féltetős építmény kialakítása. 
 EK  – Állattartó telepeken, a kifutó- és az etetőtér vadmadarak elleni védelméhez, fém vagy fa 

vázszerkezetű féltető, terv szerinti kivitelezési költségei. 
   – Féltető készítéséhez, terület előkészületi földmunkák költségei. 
   – A fém vagy fa vázszerkezetű féltető terv szerinti részegységeivel végzett szerelési, építési munkák 

anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.2.2.1. Betonoszlopos, dróthálós kerítés építése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 
működést biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés, melynek 
magassága és erőssége igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelentő idegen állatokhoz. 

   – A kerítésnek mind az idegen állatok be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell akadályoznia. 
 EK  – Meghatározott terület védelméhez a kerítés részegységeinek beszerzése, kiépítése (oszlop, drótháló, 

kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával. 
   – A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok, villamos 

szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 
   – A terület előkészületi földmunkáinak költségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
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 5.1.2.2.2. Fémoszlopos, dróthálós kerítés építése 
 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 

működést biztosító technológiai kivitelezés. 
   – Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés, melynek 

magassága és erőssége igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelentő idegen állatokhoz. 
   – A fémoszlopok szilárd rögzítését biztosító beton alap kialakítása. 
   – A kerítésnek mind az idegen állatok be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell akadályoznia. 

 EK  – Meghatározott terület védelméhez a kerítés terv szerinti részegységeinek beszerzése, beépítése 
(oszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával. 

   – A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok, villamos 
szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – A terület előkészületi földmunkáinak költsége. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.2.2.3. Faoszlopos vadvédelmi kerítés építése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő 
működést biztosító technológiai kivitelezés. 

   – Olyan speciális kialakítású kerítés, amely a potenciálisan veszélyt jelentő vadon élő állatok 
méretének, sajátosságainak megfelelő méretű és erősségű. 

   – A vadvédelmi kerítésnek mind a vadak be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell akadályoznia. 
 EK  – Meghatározott terület védelméhez, faoszlopos vadvédelmi kerítés, terv szerinti részegységeinek 

beszerzése, beépítése (faoszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával. 
   – A technológia szerelés anyagainak (például mechanikus szerelési anyagok, villamos szerelési 

anyagok stb.) beszerzése, beépítése, helyszínre szállítással.  
   – A terület előkészületi földmunkáinak költségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
    
 5.1.2.3.1. Állati hullaégető kazánok telepítése 

 MT  – A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állategészségügyi előírásoknak 
megfelelő működést biztosító technológiai tervezés és engedélyezés. 

   – A kapcsolódó környezetvédelmi és állategészségügyi követelményeknek a hatósági állatorvos által 
igazoltan megfelelő, állati hullák megsemmisítését égetéssel végző hullaégető kazán kialakítása. 

   – A biztonságos és szakszerű üzemeltetést biztosító, a hullaégető kazán elhelyezésére szolgáló, beton 
padozatú, fedett és zárt építmény kialakítása. 

   – Az illetéktelen megközelítést kizáró kerítés telepítése. 
 EK  – Az állati hullaégető kazán szerzése, beépítése helyszínre szállítással. 

   – Az állati hullaégető kazán telepítéséhez, terület előkészületi munkák (földmunkák, bontási és 
építészeti munkák stb.) költségei. 

  – A hatósági vizsgálatok, ellenőrzések költségei. 
  – Építési munkák kivitelezési anyagköltségei. 
   – Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség. 
 
 



A honvédelmi miniszter
31/2007. (VIII. 3.) HM

rendelete

a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl  szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-ának (2) be kez dés ac) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz -
ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let
(a továb biak ban: R.) 56/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„56/A.  § (1) A Ma gyar Ha di sír gon do zá sért Ki tün te tõ
Cím ado má nyo zá sá ra min den év már ci us 31-ig a HM Had -
tör té ne ti In té zet és Mú ze um fõ igaz ga tó ja tesz ja vas la tot
a HM sze mély ügyért fe le lõs szer vé hez.

(2) A ki tün te tõ cím ben éven te – a Hon vé de lem Nap ja
al kal má val – osz tá lyon ként össze sen 5 fõ ré sze sül het.
A ki tün te tõ cím mind há rom osz tá lya csak egy szer ado má -
nyoz ha tó. Az egyes osz tá lyok ado má nyo zá sa kö zött leg -
alább há rom év nek kell el tel nie.

(3) A ki tün te tõ cím át adá sá nak jo gát a hon vé del mi
 miniszter át ru ház hat ja a HM HIM fõ igaz ga tó já ra.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 11/A. pont elsõ bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„11/A. Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím em lék pla kett je
egy szí nû arany, vert ki vi te lû, kör ala kú, 80 mm át mé rõ jû
érem. A te te jén a kör ívét kö vet ve a be csü le tes mun ka min -
dent le gyõz, az al ján Az Év Ka to ná ja fel irat ol vas ha tó
16-os be tû mé ret tel, Im pact be tû tí pus sal, nagy be tû vel
szed ve. Az érem kö ze pén az MH hi va ta los emb lé má ja,
alat ta 4 hat ágú ro zet ta he lyez ke dik el a fel irat ívét kö vet ve. 
Az MH emb lé má ban a ba bér és az olaj ág ta lál ko zá sá nál
a mi nõ sí tett év év szá ma he lyez ke dik el.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
55/2007. (VIII. 3.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 58. §-ának c) pont ja alap ján

dr. So mo gyi Zol tánt,

az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
szak ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl

2007. jú li us 31-i ha tállyal

fel men tem.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
214/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, a me gáll pí tás sal, hogy tár sa dal munk 
er köl csi ál la po ta, meg osz tott sá ga a múlt egyik örök sé ge,
és leg na gyobb te her té te le, amely aka dá lyoz za a nem ze ti
össze fo gást, az or szág ki egyen sú lyo zott pol gá ri és gaz da -
sá gi fej lõ dé sét.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
215/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tör té nel mi múl tunk, és a jö -
võnk leg sú lyo sabb te her té te lei és örök sé ge azok a né ze tek,
esz mék, és in du la tok, ame lyek alap ja, és él te tõ je a bi zal -
mat lan ság, a rossz hi sze mû ség, az ártó szán dé kú hi tel te le -
ní tés, a ki re kesz tés, az el len ség ke re sés, és a gyû lö let kel -
tés.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
216/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, alap ve tõ fon tos sá gú ta pasz ta lat tal,
hogy a ci vi li zá ció, a kul tú ra, a tu do mány, a gaz da ság, és
a tár sa da lom fej lõ dé sét le he tõ vé tevõ le galp ve tõbb fel té tel
az emb rek kö zöt ti bi za lom, meg bíz ha tó ság, és hi te les ség.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
217/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal,hogy a tár sa da lom szá má ra ezért
a leg fon to sabb er köl csi ér ték a bi za lom, a meg bíz ha tó ság,
és a hi te les ség.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
218/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,El fo gad ja-e, hogy bi za lom, a meg bíz ha tó ság, és a hi te -
les ség ér vé nye sít he tõ sé gé nek együt tes fel té tel rend sze re
a bi za lom, a bi za lom meg elõ le ge zé se, és a köl csö nös ség
a bi za lom le he tõ sé gé nek fel is me ré sé hez, és lét re jöt té hez,
a hi te les ség, ami a tár gyi la gos sá got, a hoz zá ér tést, a nyilt -
sá got, a nyil vá nos sá got, az el len õriz he tõ sé get, és a jó szán -
dé kú el kö te le zett sé get je len ti, va la mint az ered mé nyes ség
és a szo li da ri tás.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint

13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
219/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal,hogy a tár sa da lom ban mû kö dõ in téz -
mé nyek, szer ve ze tek, ön szer ve zõ dé sek lét re ho zá sá nak,
és mû kö dé sé nek alap el ve alap fel té te le, a bi za lom, a meg -
bíz ha tó ség, és a hi te les ség le gyen.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

2007/104. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7953



II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
220/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal,hogy a tár sa da lom ban a pol gá ri sza -
bad ság ha tá ra it azok az er köl csi és tör vé nyes kor lá tok
szab ják meg, ame lyek tilt ják és meg aka dá lyoz zák mind -
azon né ze tek, esz mék, és in du la tok ér vény re ju tá sát, ame -
lyek alap ja, és él te tõ je a bi zal mat lan ság, a rossz hi sze mû -
ség, az ártó szán dé kú hi tel te le ní tés, a ki re kesz tés, az el len -
ség ke re sés, és a gyû lö let kel tés.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -

zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
221/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tár sa da lom ban mû kö dõ in téz -
mé nyek., szer ve ze tek, ön szer ve zõ dé sek lét re ho zá sá nak, és
mû kö dé sé nek alap el ve, alp fel té te le az, az ön ként vál lalt
ön kor lá to zás le gyen, amellyel a te vé keny sé gük bõl ki zár ják 
a bi zal mat lan ság, a rossz hi sze mû ség, az ártó szán dé kú
 hiteltelenítés, a ki re kesz tés, az el len ség ke re sés, és a gyû lö -
let kel tés esz mé it és esz kö ze it.”
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A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
222/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tár sa da lom ban csak azok az
in téz mé nyek, po li ti kai és tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek lé te -
sül hes se nek, mû köd hes se nek, ame lyek a mû kö dé sü ket a
 bizalomra, a meg bíz ha tó ság ra, és a hi te les ség re ala poz -
zák?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
223/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tár sa da lom tör vé nye sen meg -
tilt sa azok nak az in téz mé nyek nek, szer ve ze tek nek, ön szer -
ve zõ dé sek nek a lé te sí té sét és mû kö dé sét, ame lyek né ze te i -
ben, és te vé keny sé gé ben a bi zal mat lan ság, a rossz hi sze -
mû ség, a ki re kesz tés, az ártó szán dé kú hi tel te le ní tés, az
 ellenségkeresés, és a gyû lö let kel tés nyil vá nul meg.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
224/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az ál lam pol gár vagy a köz sze -
rep lõ hi te les sé gé nek mér cé je a sa ját hoz zá ér té sé vel, tár gyi 
is me re té vel, cse le ke de te i vel fel mu ta tott hi te les sé ge le -
gyen.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
225/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tár sa da lom szá má ra leg fon to -
sabb er köl csi ér ték, a bi za lom és a meg bíz ha tó ság ér vé -
nye sü lé se, és ér vé nye sít he tõ sé ge ér de ké ben, a bi zal mat
a má sik fél tõl csak az ön ma gát hi te le sen fel mu ta tó bí rá ló
a hi te les bí rá la tá val von hat ja meg.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
226/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §

(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a J. P. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tár sa da lom szá má ra leg fon to -
sabb er köl csi ér ték, a bi za lom, a meg bíz ha tó ság ér vé nye -
sü lé se, és ér vé nye sít he tõ sé ge, a hi te les ség el len õr íz he tõ sé -
ge ér de ké ben, a nyílt ság és a nyil vá nos ság, meg kö ve telt,
elv árt, er köl csi jogi nor ma le gyen.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
227/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a szo ci á lis pi ac gaz da sá gon ala -
pu ló pol gá ri de mok ra ti kus tár sa da lom po li ti kai be ren dez -
ke dé sé nek, in téz mény rend sze re i nek az alap ja a bi za lom,
a meg bíz ha tó ság, és a hi te les ség el vei sze rint mû kö dõ,
több párt rend sze ren ala pu ló par la men ti és in téz mé nyi
 demokráciának, és az ez zel össz hang ban mû kö dõ tár sa -
dal mi, pol gá ri ön szer ve zõ dé sek nek kell len nie.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint

13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
228/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tár sa da lom szá má ra leg nya -
gobb er köl csi ér té ket je len tõ bi za lom, a meg bíz ha tó ság,
és a hi te les ség alap el ve jog for rás le gyen a Ma gyar Köz -
tár sa ság al kot má nyá nak mó do sí tá sá hoz.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.
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II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
229/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Sza va za tá val ki fe je zi-e, és meg erõ sí ti-e a nép aka ra tot
ab ban, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság al kot mé nyá nak egyik
leg fõbb alap elõ írá sa, a ma gyar pol gá ri tár sa dal mi, és
jog rend alap ja a bi za lom, a meg bíz ha tó ság, és a hi te les ség 
er köl csi kö ve tel mé nye le gyen, amely a köz élet esz köz tá rá -
ból ki zár ja a bi zal mat lan sá got, a rossz hi sze mû sé get, az
ártó szán dé kú hi tel te le ní tést, a ki re kesz tést, az el len ség ke -
re sés, a gyû lö let kel tést, és ez zel szab ja meg a jog rend ben,
a de mok rá ci á ban meg en ged he tõ sza bad ság ha tá ra it.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.

To váb bá a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés nem
fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ben (a továb biak ban:
Nsztv.) fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert 
ab ból nem ha tá roz ha tó meg, hogy egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te -
le zett ség ter hel né. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, va la mint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
230/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én nyúj tot ta be az or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon le gye nek
mi nél ha ma rabb elõ re ho zott or szág gyû lé si vá lasz tá sok?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §

2007/104. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7959



(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. To váb bá az alá írás gyûj tõ
ív már tar tal maz sze mé lyes ada to kat és alá írást (a be ad vá -
nyo zó ét), ami pe dig el len té tes az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-ával, mely nek ér tel mé ben az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az alá írás gyûj tés meg kez -
dé se elõtt kell be nyúj ta ni hi te le sí tés re. A fen ti ek alap ján
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján,
a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
231/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz -
tá so kon csak olya no kat je löl hes se nek, akik az Eu ró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás elõtt (2004. má jus 1.) nem
vol tak or szág gyû lé si kép vi se lõk?”

A vá lasz tó jog kor lá to zá sát a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) tar tal maz za. A 70.  § (5) be kez dé se ér tel -
mé ben „nincs vá lasz tó jo ga an nak, aki jog erõs íté let alap -
ján a cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok -
ság, ille tõ leg a köz ügyek gya kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt áll, sza bad ság vesz tés bün te té sét vagy bün te tõ el já rás -
ban el ren delt in té ze ti kény szer gyógy ke ze lé sét töl ti.”
A fen ti e ken túl me nõ en az ak tív vagy passzív vá lasz tó jog
gya kor lá sá ból csak az Al kot mány idé zett ren del ke zé sé nek 
mó do sí tá sá val le het bár kit is ki zár ni.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság mind ezek alap ján
meg ál la pít ja, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés -
ben meg tar tott ered mé nyes nép sza va zás az Al kot mány
mó do sí tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. Mi vel vá lasz tó -
pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás sem nyíl tan,
sem bur kol tan nem ered mé nyez he ti az Al kot mány mó do -
sí tá sát, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ
ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
232/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma
je len tõ sen mér ték ben, a je len le gi há rom száz nyolc van öt rõl 
ket tõ száz öt ven ket tõ re csök ken jen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se a fel tett kér dés meg té vesz tõ
vol ta  miatt ki zárt.

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló 1989. évi XXXIV.
tör vény 4.  §-ának (1) be kez dé se alap ján há rom száz nyolc -
van hat kép vi se lõ je van. Ezért a kér dés meg té vesz ti a vá -
lasz tó pol gá ro kat, ami an nak el le né re is ag gá lyos, hogy a
kez de mé nye zés a szám be li té ve dés el le né re is meg vá la -
szol ha tó len ne.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
233/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §

(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a D. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy az ön kor mány za ti kép vi se lõk szá ma 
je len tõ sen, a je len le gi kép vi se lõk szá má nak fe lé re csök -
ken jen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé be
be le tar to zik az is, hogy a jog al ko tó szá má ra pon to san
meg ha tá roz ha tó le gyen, hogy ered mé nyes nép sza va zás
ese tén mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség ter he li.

A kez de mé nye zés azon ban sem az ön kor mány za ti el ven 
mû kö dõ tes tü le tek kö rét nem ha tá roz za meg, ame lyek nek
lét szá mát csök ken te ni kel le ne, sem a lét szám csök ken tés
mód ját nem ha tá roz za meg, így pl. azt sem, hogy a vá laszt -
ha tó kép vi se lõk szá mát kel le ne-e csök ken te ni, vagy az
ered mé nyes nép sza va zás ide jén man dá tum mal ren del ke zõ 
kép vi se lõ ket is érin te né a dön tés. Ez utób bi ér tel me zés
alkot mány elle nes, azon ban nem zár ha tó ki, hogy a kez de -
mé nye zés erre irá nyul. Az OVB ál lás pont ja sze rint a kér -
dés nem elég konk rét a kez de mé nye zés cél já nak eldön -
téséhez, ezért az alá írás gyûj tõ ív nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
234/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szá gon a vá lasz tó jog
gya kor lá sa – több más eu ró pai or szág hoz ha son ló an –
 állampolgári kö te le zett ség le gyen?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 70.  § (1) be kez -
dé se alap ján „a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg -
illet az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
 választásán vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, va la mint or szá -
gos nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt
 vegyen.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kez de mé nye zés nek az a cél ja, hogy az ak tív vá lasz tó jog
gya kor lá sát az ál lam pol gá ri jo gok he lyett az ál lam pol gá ri
kö te le zett sé gek kö ré ben he lyez ze el, csak a ha tá lyos
 Alkotmány mó do sí tá sá val le het sé ges. Mi vel vá lasz tó pol -
gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás sem nyíl tan, sem
bur kol tan nem ered mé nyez he ti az Al kot mány mó do sí tá -
sát, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,

10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
235/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án nyúj tot ta be az or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si, ön kor -
mány za ti kép vi se lõk és a pol gár mes te rek a fi ze té sen és a
szám lák kal iga zolt költ ség té rí té sen fe lül sem mi lyen, az
egy sze rû, „adó fi ze tõ ma gyar” ál lam pol gá ro kat meg nem
il le tõ egyéb ked vez ményt, jut ta tást, té rí tést, vagy jog sza -
bály sér tés aló li men tes sé get ne kap has sa nak?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, ille tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta, va la mint több let in for -
má ci ót – az „Ol dal szám:” szót – is tar tal maz. Nem sze re pel 
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raj ta az „Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez -
de mé nyez zük az aláb bi kér dés ben:”, ille tõ leg az „Alul írot -
tak or szá gos népi kez de mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi
kér dés ben:” mon da tok egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív
alap ján nem de rít he tõ ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik
to váb bá a hi te le sí tés re szol gá ló szö veg rész, „az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, va la mint az a fel hí vás,
amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak
egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Vé gül nem a Ren de let ben
meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej -
léce sem. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
236/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án nyúj tot ta be az or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek

min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Az or szág gyû lé si és ön kor mány za ti kép vi se lõk nek,
pol gár mes te rek nek a sza bály kö ve tés ben jó pél dá val kel le -
ne elöl jár ni uk, mi vel a jog ál la mot nem le het nem jog ál la -
mi esz kö zök kel szol gál ni. Egyet ért-e Ön az zal, hogy ezért
a jö võ ben õket jog sza bály sér tés ese tén két sze res bün te té si
té tel sújt sa, va la mint jog erõs íté let ese tén kép vi se lõi man -
dá tu muk vég ki elé gí tés nél kül, au to ma ti ku san, azon na li
ha tállyal szûn jön meg?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, ille tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta, va la mint több let in for -
má ci ót – az „Ol dal szám:” szót – is tar tal maz. Nem sze re pel 
raj ta az „Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez -
de mé nyez zük az aláb bi kér dés ben:”, ille tõ leg az „Alul írot -
tak or szá gos népi kez de mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi
kér dés ben:” mon da tok egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív
alap ján nem de rít he tõ ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik
to váb bá a hi te le sí tés re szol gá ló szö veg rész, va la mint az a
fel hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye -
zést csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Vé gül nem a Ren de -
let ben meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va -
tok fej lé ce sem. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
237/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án nyúj tot ta be az or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
man dá tu muk meg szûn té vel ne kap has sa nak vég ki elé gí tést?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, ille tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta, va la mint több let in for -
má ci ót – az „Ol dal szám:” szót – is tar tal maz. Nem sze re pel 
raj ta az „Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez -
de mé nyez zük az aláb bi kér dés ben:”, ille tõ leg az „Alul írot -
tak or szá gos népi kez de mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi
kér dés ben:” mon da tok egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív
alap ján nem de rít he tõ ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik
to váb bá a hi te le sí tés re szol gá ló szö veg rész, va la mint az
a fel hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé -
nye zést csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Vé gül nem a
Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes
ro va tok fej lé ce sem. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le -
sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -

se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
238/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 18-án nyúj tot ta be az or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

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

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, ille tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta, va la mint több let in for -
má ci ót – „az aláb bi...” és a „Kér jük ol vas ha tó an...” kez de -
tû, to váb bá a „MINTAPÉLDÁNY” fel ira to kat – is tar tal -
maz. Nem sze re pel raj ta az „Alul írot tak or szá gos nép sza -
va zás ki tû zé sét kez de mé nyez zük az aláb bi kér dés ben:”
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mon dat, hi ány zik to váb bá a hi te le sí tés re szol gá ló szö veg -
rész, „az alá írást gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, va la -
mint az a fel hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez -
de mé nye zést csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Vé gül nem
a Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az
egyes osz lo pok szá ma és azok fej lé ce sem. A fen ti ek alap -
ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
239/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

ha tá ro za tot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 19-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt
al kos son az azo nos ne mû ek há zas sá gá nak le he tõ vé té te le
ér de ké ben?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 15.  §-a ki -
mond ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság védi a há zas ság és
a csa lád in téz mé nyét. Az Al kot mány e ren del ke zé sét az
Al kot mány bí ró ság 14/1995. (III. 13.) AB ha tá ro za tá ban
– össz hang ban az 58/1998. (X. 2.) OGY ha tá ro zat tal egy -
sé ges szer ke zet ben köz zé tett, az em ber i jo gok és alap ve tõ
sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló Egyez mény 12. Cik ké ben,
va la mint az 1976. évi 8. tör vényerejû ren de let tel ki hir de -
tett, az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se XXI. ülés sza kán,
1966. de cem ber 16-án el fo ga dott Pol gá ri és Po li ti kai
 Jogok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya 23. Cik ké ben fog -
lal tak kal – a fér fi és a nõ jo ga ként ha tá roz ta meg szem ben
más, a „sze mé lye ket” meg il le tõ jo gok kal. En nek meg fele -
lõen a ma gyar Al kot mány a fér fi és nõ kö zöt ti há zas sá got
tart ja vé den dõ ér ték nek. Mind ezek alap ján a kez de mé nye -
zés ben meg tar tott ered mé nyes nép sza va zás a „há zas ság”
ala nya i nak ki bõ ví té sé vel meg vál toz tat ná az Al kot mány
idé zett ren del ke zé se mö göt ti tar tal mat, és így bur kolt al -
kot mány mó do sí tást ered mé nyez né.

Ez – te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá -
ban [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett követ -
kezetes gya kor la tá ra is – a hi te le sí tés aka dá lyát ké pe zi.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
240/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 19-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt
al kos son an nak ér de ké ben, hogy egy em ber nek egy ide jû -
leg több há zas tár sa le hes sen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 15.  §-a ki -
mond ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság védi a há zas ság és
a csa lád in téz mé nyét. Az Al kot mány e ren del ke zé sét az
Al kot mány bí ró ság 14/1995. (III. 13.) AB ha tá ro za tá ban
egy fér fi és egy nõ jo ga ként ha tá roz ta meg. Mind ezek
alap ján a kez de mé nye zés ben meg tar tott ered mé nyes nép -
sza va zás a „há zas ság” ala nyai szá má nak nö ve lé sé vel meg -
vál toz tat ná az Al kot mány idé zett ren del ke zé se mö göt ti
tar tal mat, és így bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé -
nyez ne.

Ez – te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá -
ban [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra is – a hi te le sí tés aka dá lyát ké pe zi.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
241/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. R. Gy. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

D. R. Gy. 2007. jú li us 20-án az aláb bi kér dés ben kez de -
mé nye zett or szá gos népi kez de mé nye zést:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a Par la ment kö te les le gyen
 arról tár gyal ni, hogy a kü lön bö zõ Egy há zak ál tal kö tött
há zas ság kö tést a Csa lád jo gi tör vény ben meg ha tá ro zott
mó don ér vé nyes nek fo gad ják el az ál la mi ha tó sá gok?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 17.  §-ában elõ írt azon 
kö ve tel mény nek, mi sze rint a népi kez de mé nye zés nek
pon to san és egy ér tel mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya -
lás ra ja va solt kér dést.

Az alá írás gyûj tõ íven fel tün te tett kér dés rész ben za va -
ros szó össze té te le ket, mint a „kü lön bö zõ Egy há zak ál tal
kö tött há zas ság kö tés”, rész ben bi zony ta lan fo gal ma kat
„a Csa lád jo gi tör vény ben meg ha tá ro zott mó don ér vé nyes” 
hasz nál.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a 17.  §-án és a 18.  §
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve.
130.  § (1) be kez dé sén és 131.  §-án ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
242/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Akar ja -e Ön, hogy ti los le gyen or vo si há la pénzt adni
és el fo gad ni, és le gyen ez ugyan úgy bün te ten dõ cse lek -
mény, mint ahogy az pl. rend õr vagy ön kor mány za ti tiszt -
vi se lõ ese té ben je len leg is van?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ja in,
a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
243/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Akar ja –e Ön, hogy a jog egyen lõ ség és az esély egyen -
lõ ség ér de ké ben, ne csak az or vo sok fo gad has sák el a zse -
bük be du gott pénzt ,- és te hes sék ezt bün te tés nél kül-, de
más te rü le ten dol go zó kat is il les se meg ez a jog. (pl. rend -
õrt, bí rót, ön kor mány za ti kép vi se lõt, egy szó val min den -
kit.)”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján,
a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
244/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ”or vo si há la pénz el fo ga -
dók nak” le gyen kö te le zõ ha son ló nagy ság ren dû há la pénzt 
fi zet ni ük hi va ta lok ban, rend õri in téz ke dés nél, vagy ha
bár mi lyen szol gál ta tást vesz nek igény be?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
245/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §

(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az M. Sz. és M. Z. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. jú li us 20-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2010-es ál ta lá nos or szág -
gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás kor 193 par la men ti kép vi se lõ
ke rül jön meg vá lasz tás ra a je len le gi 386 he lyett?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog -
orvoslatról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
246/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért -e:? Ön az zal, hogy az el múlt 20-év ben ha tal -
mon le võk nem a Ma gyar Nem zet, Nép és Ál lam pol gá rok
ér de ké ben gya ko rol ták ha tal mu kat.”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
247/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 23-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a po li ti ku sok jog ta la nul
meg szer zett va gyo na tör vényileg sza bá lyo zott mó don
vissza ál la mo sít ha tó le gyen?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
248/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 23-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a párt ál la mi múlt tal ren del -
ke zõ sze mé lyek ne tölt hes se nek be tiszt sé get a Ma gyar
Köz tár sa ság kor má nyá ban és a kor mány alá ren delt szer -
ve ze tek ben?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
249/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 23-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Csök ken jen-e a par la men ti kép vi se lõk szá ma a fe lé re?”
Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 

so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
250/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 23-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Ré sze sül jön-e Horn Gyu la mi nisz ter el nök a leg ma ga -
sabb ál la mi ki tün te tés ben?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
251/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 24-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés a kép vi se le ti
rend szer tör vényi sza bá lya it – az Al kot mány mó do sí tá sa
nél kül és az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt
kér dés kö rö ket nem érint ve – vál toz tas sa meg úgy, hogy
a nép Al kot mány ban rög zí tett, kép vi se lõk ál ta li ha ta lom -
gya kor lá sa a je len le gi nél ha té ko nyabb le gyen?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, ille tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem a Ren de let ben
meg ha tá ro zott min tá nak meg fele lõen sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük az aláb bi kér dés ben:” mon dat, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, va la mint az egyes osz lo pok
szá ma és azok fej lé ce sem. Hi ány zik to váb bá a hitelesí -
tésre szol gá ló szö veg rész. A fen ti ek alap ján az Or szá gos
 Választási Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak 
hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
252/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 24-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés sza bá lyoz za
a nép sza va zás ra ke rü lõ kér dé sek tár sa dal mi vi tá já nak bo -
nyo lí tá sát úgy, hogy a nép sza va zást kez de mé nye zõ sze -
mély, szer ve zet vagy an nak kép vi se lõ je, a köz szol gá la ti
mû so rok ban fo lyó vi tá kon a részt ve võ fe lek kel egyen ran gú 
meg szó la lá si le he tõ sé get kap jon?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, ille tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem a Ren de let ben
meg ha tá ro zott min tá nak meg fele lõen sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük az aláb bi kér dés ben:” mon dat, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, va la mint az egyes osz lo pok
szá ma és azok fej lé ce sem. Hi ány zik to váb bá a hi te le sí tés -
re szol gá ló szö veg rész. A fen ti ek alap ján az Or szá gos
 Választási Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak 
hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,

18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
253/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy 1989-ig min den po li ti kai sze rep vál la ló
– párt el nö kök, mi nisz te rek, ál lam tit ká rok, pol gár mes te -
rek, ön kor mány za ti kép vi se lõk, és a tel jes csa lád juk –
 beleértve volt üz let tár sa ik, nagy szü le ik, ötö di zig len uno -
ka test vé re ik – tel jes va gyo no so dá si vizs gá la tát a tör vé -
nyek leg szi go rúbb be tar tá sá val – az APEH ki vizs gál ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban nem tisz táz za a
„po li ti kai sze rep vál la ló” fo gal mát. Ön ma gá ban el len té tet
hor doz az ál tal, hogy a fo ga lom hoz so rol ha tó sze mé lyek
kö rét öt tiszt ség re szû kí ti, ame lyek rá adá sul – a mi nisz te ri
tiszt ség ki vé te lé vel – 1990 elõtt nem lé tez tek. Ugyan így
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meg ha tá roz ha tat lan a „tel jes csa lád juk” és „volt üz let tár -
sa ik” ki té tel. A kér dés te hát sem a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra nem egy ér tel mû, sem az Or szág gyû lés jog al ko tói fel -
ada tát nem ha tá roz za meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
254/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy a pár tok gaz dál ko dá sát – nem a sa ját
be val lá sa sze rint – az Ál la mi Szám ve võ szék és az APEH,
szin tén 1989-ig vissza me nõ leg – a leg szi go rúb ban ki vizs -
gál ja és az ered ményt min den na pi lap ban – be le ért ve a
 regionális la po kat is, kö te le zõ en köz zé te gye?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét

kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. Rész ben azért nem, mert a kér dés több 
al kér dés bõl áll össze, más részt a kez de mé nye zõ nem tisz -
táz za a „nem a sa ját be val lá sa sze rint” fo gal mát. Nem ha tá -
roz ha tó meg, hogy a kez de mé nye zõ mi lyen el já rás ra cé loz, 
vagy mi lyen mó don sze ret né a gaz dál ko dást vizs gál ni,
noha a kér dés bõl nyilván való, hogy szá má ra az igé nyelt
vizs gá lat mód ja ki emelt fon tos ság gal bír. Ön ma gá ban
 ellentétet hor doz az ál tal, hogy a fo ga lom hoz so rol ha tó
sze mé lyek kö rét öt tiszt ség re szû kí ti, ame lyek rá adá sul – a
mi nisz te ri tiszt ség ki vé te lé vel – 1990 elõtt nem lé tez tek.
A kér dés ben sze rep lõ „szin tén 1989-ig vissza me nõ leg”
 kitétel ér tel mez he tet len, a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés bõl nem ha tá roz ha tó meg, mire vo nat ko zik az uta -
lás. Mind ezek alap ján a kér dés nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
255/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:
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,,Akar ja-e, hogy a pár tok fi nan szí ro zá sa ne az adó fi ze -
tõk pén zé bõl, ha nem a be sze dett tag dí jak ból és egyéb be -
vé te lek bõl – mi vel a leg több in gat lan ja i kat el her dál ták –
csak a köz löny ben köz zé tett meg ne ve zett ado má nyo zók
név, cím, adó szám, jogi sze mély nél: te lep hellyel, adó szám -
mal, ál la mi meg ren de lé sek szá má val, összeg sze rû ség gel,
nyil vá nos ság ra ho za ta la alap ján tör tén hes sen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. Rész ben azért nem, mert a kér dés több 
al kér dés bõl áll össze, más részt a kez de mé nye zõ nem ha tá -
roz za meg, mit ért az „adó fi ze tõk pén zén”, hi szen konk rét
meg ha tá ro zás hi á nyá ban a bár mi lyen adót meg fi ze tõ ado -
má nyo zók ál tal, ön kén te sen a pár tok ré szé re adott bár mely 
jut ta tás ide so rol ha tó. Összes sé gé ben a kér dés bo nyo lult
meg fo gal ma zá sa  miatt össze füg gés te len, ért he tet len, il let -
ve össze nem füg gõ ré szek bõl áll.

Meg ál la pít ja to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság,
hogy a kér dés ben sze rep lõ köz be ve tés, amely sze rint
„ mivel a leg több in gat lan ja i kat el her dál ták” nem tar to zik a 
tu laj don kép pe ni kér dés hez, ha nem in do ko ló, ma gya rá zó
mel lék le te. A bi zott ság ál lás pont ja sze rint ilyen, a kér dés -
hez fû zött ma gya rá zat, in do ko lás a kez de mé nye zés hez
 fûzõdõ kam pány ban kap hat csak sze re pet. Az alá írás gyûj -
tõ íven ilyen tar ta lom még a kér dés ben el rejt ve sem sze re -
pel het.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
256/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy a pár tok el len – me lyek ma már szint e
gaz da sá gi tár sa sá gok ként mû köd nek – ugyan úgy fel szá -
mo lá si il let ve csõd el já rás le gyen kez de mé nyez he tõ?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kér dés ben nem ál la pít ha tó meg
pl. mire utal az „ugyan úgy” szó.

Meg ál la pít ja to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság,
hogy a kér dés ben sze rep lõ köz be ve tés, amely sze rint
„ melyek ma már szint e gaz da sá gi tár sa sá gok ként mû köd -
nek” nem tar to zik a konk rét kér dés hez, ha nem an nak in do -
ko ló, ma gya rá zó mel lék le te. A bi zott ság ál lás pont ja sze -
rint ilyen a kér dés hez fû zött ma gya rá zat, in do ko lás a kez -
de mé nye zés hez fû zõ dõ kam pány ban kap hat csak sze re pet. 
Az alá írás gyûj tõ íven ilyen tar ta lom még a kér dés ben
 elrejtve sem sze re pel het.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
257/2007. (VII. 31.) OVB

határozata

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy az ed dig reg ná ló kor má nyok tit ko sí tott
ira ta it – ami az ál lam biz ton sá got nem érin ti – kö te le zõ
 legyen nyíl vá nos ság ra hoz ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kér dés ben nem ha tá roz ha tó meg az
„ed dig reg ná ló kor má nyok” fo gal ma sem, to váb bá nem
de rül ki, mi lyen szem pon tok alap ján kell el dön te ni, hogy
egy adott irat érin ti-e az ál lam biz ton sá got. Mind ezek alap -
ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kez de mé nye zés
 elutasítása mel lett dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
258/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)

124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. L. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e tud ni vég re, hogy ki volt Kaya Ib ra him és
 Josif Tot, va la mint az ügyet le he tõ vé te võk jogi fe le lõs ség -
re vo ná sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
tozó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan 
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
259/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Ön igaz sá gos nak tart ja-e, hogy pl. egy meg él he té si
orv hor gászt 20–30 ezer Ft-ra bün tet nek, ad dig mil li ár dok
el tün te té sé nek a mai na pig nincs fe le lõ se?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint 28/B.  § (1) or szá gos nép sza va -
zás és népi kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban
sem mi olyan ele met nem tar tal maz, amely alap ján az
 Országgyûlés jog al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get
 tehetne egy si ke res nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i -
nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
260/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)

124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. L. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e hogy a je len leg reg ná ló – az or szá got vég ze -
te sen meg osz tó pár tok kép vi se lõ ik nek – be mon dás ra tíz -
mil li ós köl tég té ri té se ket fi zes sen az adó ink ból?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint 28/B.  § (1) or szá gos nép sza va -
zás és népi kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban
sem mi olyan ele met nem tar tal maz, amely alap ján az
 Országgyûlés jog al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get
 tehetne egy si ke res nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i -
nek.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés nek ugyan is
nincs nyelv ta ni ala nya, és nem tud ni mit je len te nek a
„ jelenleg reg ná ló” és a „be mon dás ra” sza vak.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
261/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy al kot má nyunk úgy ke rül jön tö ké le te sí -
tés re, hogy ar ról ne a par la ment 2/3-a, ha nem a sza va zó
pol gá rok 2/3-os töb sé ge dönt sön, (si ker te len elsõ for du ló
után, egy sze rû több ség gel) mi vel po li ti ku sa ink a kon szen -
zus esé lyét is el ját szot ták az el múlt 16 év ben. Az al kot -
mány ter ve zet ki dol go zá sá hoz pár tok tól füg get len ci vil
szer ve ze tek szak ér tõ i nek be vo ná sa kö te le zõ le gyen és csak
ma xi mum 2 ter ve zet ke rül hes sen nép sza va zás ra?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés tár gyá ban nem le het or szá gos nép sza va -
zást ál lam pol gá ri kez de mé nye zés alap ján tar ta ni. Az
 Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá ban
meg ál la pí tot ta: „al kot mány mó do sí tás csak az Al kot mány -
ban elõ írt el já rá si rend ben [Al kot mány 24.  § (3) be kez dés]
tör tén het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben
vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak
nincs he lye”.

Meg ál la pít ja to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság,
hogy a kér dés ben sze rep lõ köz be ve tés, amely sze rint
„ mivel po li ti ku sa ink a kon szen zus esé lyét is el ját szot ták
az el múlt 16 év ben” nem tar to zik a konk rét kér dés hez,
 hanem an nak in do ko ló, ma gya rá zó mel lék le te. A bi zott ság 
ál lás pont ja sze rint ilyen a kér dés hez fû zött ma gya rá zat,
 indokolás a kez de mé nye zés hez fû zõ dõ kam pány ban kap -
hat csak sze re pet. Az alá írás gyûj tõ íven ilyen tar ta lom még 
a kér dés ben el rejt ve sem sze re pel het.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
262/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy a par la ment lét szá ma 200 fõ ben le gyen 
ma xi mál va – mi vel ennyi kép vi se lõ a ná lunk két szer na -
gyobb or szá gok ban sem él az adó fi ze tõk nya kán?”

Meg ál la pít ja az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, hogy a
kér dés ben sze rep lõ köz be ve tés, amely sze rint „mi vel
ennyi kép vi se lõ a ná lunk két szer na gyobb or szá gok ban
sem él az adó fi ze tõk nya kán” nem tar to zik a konk rét kér -
dés hez, ha nem an nak in do ko ló, ma gya rá zó mel lék le te.
A bi zott ság ál lás pont ja sze rint ilyen a kér dés hez fû zött ma -
gya rá zat, in do ko lás a kez de mé nye zés hez fû zõ dõ kam -
pány ban kap hat csak sze re pet. Az alá írás gyûj tõ íven ilyen
tar ta lom még a kér dés ben el rejt ve sem sze re pel het. A köz -
be ve tés a kér dést meg foszt ja konk rét sá gá tól és olyan ele -
me ket tesz a nép sza va zás ré szé vé, ame lyek egy részt nem
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el dön ten dõ ek, más részt nin cse nek ér té kel he tõ össze füg -
gés ben a konk rét kér dés sel.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1989. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
263/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy 2008 ja nu ár 01-tõl a nép sza va zást kez -
de mé nye zõ – és nem az adó fi ze tõk – fi zes sék a nép sza va zás 
tel jes költ sé gét ered mény te len ség ese tén, mi vel egy nép -
sza va zás be csült ára 5 mil li árd fo rint, amit 10 mil lió ma -
gyar ral el oszt va, ko po nyán ként – cse cse mõ, nyug dí jas,
stb, öt száz fo rint ba ke rül?”

Meg ál la pít ja az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, hogy a
kér dés ben sze rep lõ köz be ve tés, amely sze rint „mi vel egy
nép sza va zás be csült ára 5 mil li árd fo rint, amit 10 mil lió
ma gyar ral el oszt va, ko po nyán ként – cse cse mõ, nyug dí jas,
stb, öt száz fo rint ba ke rül” nem tar to zik a konk rét kér dés -

hez, ha nem an nak in do ko ló, ma gya rá zó mel lék le te. A bi -
zott ság ál lás pont ja sze rint ilyen a kér dés hez fû zött
 magyarázat, in do ko lás a kez de mé nye zés hez fû zõ dõ kam -
pány ban kap hat csak sze re pet. Az alá írás gyûj tõ íven ilyen
tar ta lom még a kér dés ben el rejt ve sem sze re pel het. A köz -
be ve tés a kér dést meg foszt ja konk rét sá gá tól és olyan ele -
me ket tesz a nép sza va zás ré szé vé, ame lyek egy részt nem
el dön ten dõ ek, más részt nin cse nek ér té kel he tõ össze füg -
gés ben a konk rét kér dés sel.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1989. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
264/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Ön egyet ért-e az zal, hogy ed di gi kor mány za tok alatt
a Tõ kés Lász ló és tár sa sá gá nak – a ma gyar adó fi ze tõk
pén zé bõl jut ta tott több mil li ár dos össze gek – tel jes nyil vá -
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nos ság ra ke rül je nek, va la mint Tõ kés Lász lót az utol só fil -
lé rig el szá mo lás ra kö te lez zük. Ha erre nem haj lan dó, egy -
szer és min den kor ra a ma gyar köz élet ben sem mi fé le sze re -
pet ne kap has son?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
tozó kér dés le het.

A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan ele met nem
tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog al ko tói
 hatáskörét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res nép sza -
va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy a kér dés az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem
fe le l meg, hi szen szá mos kér dés rõl sze ret ne dön tést egy
kez de mé nye zés ben.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
265/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Ön el fo gad ja-e, hogy egyik „füg get len” – de pár tok
 által de le gált ha tó ság – Al kot mány bí ró ság – ul ti má tum -
mal uta sít sa a má sik „füg get len” szin tén pár tok ál tal de le -
gált ta gok ból álló ha tó sá got – OVB-t – konk rét dön tés re
kény sze rít ve?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
266/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a ple ná lis ülé se ken nem részt
vevõ, vagy ki-be vo nul ga tó „kép vi se lõk” – akár idõ sza ko -
san is – tel jes jut ta tás meg vo nás ban (be le ért ve a „költ ség -
té ri tést” is) ré sze sül je nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. Nem le het azon ban egy ér tel mû en
meg ál la pí ta ni, mire utal a kér dés ben sze rep lõ „ki-be
 vonulgató kép vi se lõk” meg jegy zés, il let ve az „akár idõ -
sza ko san is” fel té tel. Sem a sze mé lyi kör, sem a jut ta tás
meg vo ná sá nak fel té te lei nem tisz táz ha tók. A nép sza va zás -
ra fel ten ni kí vánt kér dés így sem a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra nem egy ér tel mû, sem az Or szág gyû lés jog al ko tói fel -
ada ta nem ha tá roz ha tó meg egy ered mé nyes nép sza va zás
ese tén.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
267/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si

Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e az zal, hogy kép vi se lõ ink van nak ér tünk és
nem mi õ ér tük?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
268/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e az zal, hogy ha õk van nak ér tünk – ál li tó lag
par la men ti de mok rá cia van – ak kor a par la men ti ülé se ken 
– mun ka he lyü kön – kö te le sek részt ven ni és vá lasz tó i kat
kép vi sel ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
tozó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan 
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

Meg ál la pít ha tó a kez de mé nye zés sel kap cso lat ban,
hogy az nyil ván va ló an egy má sik kez de mé nye zés re utal,
hi szen a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés ön ma gá ban
nem ér tel mez he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
269/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e az zal, hogy 30-40 éves rend sze rek kel nem
le het egy XXI. sz.–i mo dern tár sa dal mat mü köd tet ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
270/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e ön az zal, hogy nem óhajt ja az in gyen élõk -
nek, va la mint se Or bán Vik tor, se Gyur csány Fe renc gyer -
me ke i nek fel sõ fo kú ta nul má nya it, or vo si ke ze lé sét vagy
eset le ges kór há zi ke ze lé sét ön fi zet ni az adó já ból?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
tozó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan 
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
271/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e az zal, hogy Ma gyar or szág nak ne olyan
 középszerû (le het, hogy ki vá ló szó no ki ké pes ség gel meg -
áldott em be rek – akik éle tük ben nem dol goz tak, sa ját szak -
má juk ban – már ame lyik nek van – egy ön ál ló gon do lat tal
nem ren del ke zõ szak mai sen kik akar ják meg mon da ni,
hogy ne künk mi a jó, csu pán, hogy övék le gyen a ha ta lom
és a pénz tár kul csa?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
272/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy ön is kép vi sel ve le gyen, ezért meg la kul -
jon a füg get le nek párt ja – mely nek csak olyan sze mély
 lehessen tag ja, aki sem mi lyen párt nak leg alább 5 éve nem
tag ja, tá mo ga tást, sem mi lyen párt tól „füg get len ként” nem 
ka pott – és leg alább 20.000 tag lét szám nál ugyan olyan
 állami tá mo ga tás ra, va la mint a 2010-es par la men ti
 választásokon in du lás ra le gyen jo go sult? Tag díj min.
1000,- Ft/hó vagy tet szés sze rint bár mi lyen összeg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
tozó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan 
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek. Amel lett, hogy
a párt ala pí tás nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be
meg ál la pít ha tó, hogy a be ad vá nyo zó több kér dést fog lalt
bele a kez de mé nye zés be, ami a párt meg ala ku lá sán túl
 mûködésének fel té te le i re vo nat koz nak. A kér dés ön el lent -
mon dást is tar tal maz a „tag díj min. 1000,- Ft/hó vagy tet -
szés sze rint bár mi lyen összeg” ki té tel ben.

Mind ezek alap ján a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak van  helye.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
273/2007. (VII. 31.) OVB

h a t á r o z a t a

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

ha tá ro za tot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 25-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a bot rá nyo san meg vá lasz tott
köz tár sa sá gi el nö künk ma rad jon az Al kot mány ban meg -
sza bott pro to kol lá ris fel ada ta i nál, és a napi po li ti ká tól
 távol tart sa ma gát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó kér dés le het. A kez de mé nye zés azon ban sem mi olyan
ele met nem tar tal maz, amely alap ján az Or szág gyû lés jog -
al ko tói ha tás kö rét gya ko rol va ele get te het ne egy si ke res
nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1989. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 91. szá má ban köz zé tett, a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la köz leményében
(6927. ol dal) sze rep lõ 966596G törzs könyv szá ma he lye sen: 966598G.

(Kéz irat hi ba)
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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.
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Sze mély ügyi hí rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618

Ál lás pá lyá za tok

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zatának Kép vi se lõ-tes tü le te,
Ör mé nyes Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és
Kun csor ba Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Igazságügyi

és Rendészeti Minisztérium

személyügyi hírei

Kitüntetések

A Magyar Köztársaság elnöke – az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter elõterjesztésére – Határõrség Napja al-
kalmából

határõr dandártábornokká kinevezte

Lukács Sándor hõr. alezredest, a Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság igazgatóját;

nyugállományú határõr altábornaggyá kinevezte

Székely János nyugállományú hõr. vezérõrnagyot, a Ha-
tárõrség volt parancsnokát;

nyugállományú határõr dandártábornokká kinevezte

Balogh Sándor nyugállományú hõr. ezredest, a Határõr-
ség volt törzsfõnök-helyettesét,

Csele József nyugállományú hõr. ezredest, a Gyõri Ha-
tárõr Kerület volt parancsnokát,

Prof. dr. Sándor Vilmos nyugállományú hõr. ezredest, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorhelyettesét.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti mi-
nisztere a Határõrség Napja alkalmából magas színvo-
nalú szakmai munkájuk elismeréséül

„Az év határõre” miniszteri díjat

adományozott

Bendes Gyõzõ hõr. dandártábornoknak, a Budapesti Ha-
tárõr Igazgatóság volt igazgatójának;

Bátorság érdemjelet

adományozott

Tóth Ferencnek, a Határõrség Országos Parancsnokság
Gazdasági Ellátó Központ gondnokának;

Szent László érdemjelet

adományozott

Béndek József hõr. altábornagynak, az Határõrség Or-
szágos parancsnokának,

Cseri József hõr. ezredesnek, a Gyõri Határõr Igazgató-
ság igazgatójának,

Rolyák József hõr. dandártábornoknak, a Miskolci Ha-
tárõr Igazgatóság igazgatójának;

Határõrségi fõtanácsosi címet

adományozott

Bebes Tibor hõr. alezredesnek, a Rendészeti Védegylet
titkárának,

Berecz Lajos hõr. mérnök alezredesnek, a Budapesti
Határõr Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesének,

Földes Katalin hõr. õrnagynak, az Adyligeti Rendészeti
Szakközépiskola kiemelt fõelõadójának;

Határõrségi tanácsosi címet

adományozott

Alm János hõr. alezredesnek, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Bárdos Róbert hõr. alezredesnek, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Benk László hõr. alezredesnek, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Bodnár Károly hõr. alezredesnek, a Nyírbátori Határõr
Igazgatóság osztályvezetõjének,

Mészáros Béla hõr. alezredesnek, a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskola kiemelt fõreferensének,

Szabó József hõr. mérnök alezredesnek, a Szombathelyi
Határõr Igazgatóság kirendeltségvezetõjének,

Tóth János hõr. alezredesnek, az Orosházi Határõr Igaz-
gatóság osztályvezetõjének;

soron kívül elõléptette ezredessé

dr. Balázs László hõr. alezredest, a Határõrség Országos
Parancsnokság fõosztályvezetõjét,

Danyi István hõr. alezredest, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola volt oktatási igazgatóhelyettesét,

Kovács Zoltán hõr. alezredest, a Határõrség Rendészeti
Fõigazgatóság fõosztályvezetõjét,

Szatmári Szilveszter hõr. alezredest, a Nagykanizsai Ha-
tárõr Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesét;

soron kívül elõléptette alezredessé

Nemes Ferenc hõr. õrnagyot, a Miskolci Határõr Igaz-
gatóság kirendeltségvezetõ-helyettesét;
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soron kívül elõléptette õrnaggyá

Demeter Tamás hõr. századost, a Határõrség Rendészeti
Fõigazgatóság mb. fõosztályvezetõ-helyettesét,

Füzi Gábor hõr. századost, a Pécsi Határõr Igazgatóság
osztályvezetõjét,

Kalotai Péter hõr. századost, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola kiemelt fõelõadóját;

soron kívül elõléptette századossá

Pék Zoltán hõr. fõhadnagyot, a Szombathelyi Határõr
Igazgatóság osztályvezetõjét;

soron kívül elõléptette fõhadnaggyá

Eszenyi László hõr. hadnagyot, az Adyligeti Rendészeti
Szakközépiskola kiemelt fõelõadóját;

Miniszteri dicséretben és jutalomban

részesíti

Bara György hõr. ezredest, a Nyírbátori Határõr Igazga-
tóság osztályvezetõjét,

Csáfordi József hõr. dandártábornokot, a Szombathelyi
Határõr Igazgatóság igazgatóját,

Dobos Zsolt hõr. õrnagyot, a Kiskunhalasi Határõr Igaz-
gatóság mb. határrendészeti kirendeltségvezetõjét,

dr. Ekkert József hõr. alezredest, a Pécsi Határõr Igazga-
tóság osztályvezetõjét,

Földi Krisztina hõr. fõhadnagyot, a Budapesti Határõr
Igazgatóság fõelõadóját,

dr. Gaskó Bertalan hõr. õrnagyot, a Miskolci Határõr
Igazgatóság osztályvezetõjét,

Kiss Róbert hõr. ezredest, a Határõrség Országos Pa-
rancsnokság fõosztályvezetõjét,

Kovács István hõr. ezredest, a Gyõri Határõr Igazgató-
ság gazdasági igazgatóhelyettesét,

Ladányi Zoltán hõr. alezredest, az Orosházi Határõr
Igazgatóság határrendészeti kirendeltségvezetõjét,

dr. Lengyel Tamás hõr. alezredest, a Balassagyarmati
Határõr Igazgatóság kirendeltségvezetõjét,

Liptai András hõr. alezredest, a Kiskunhalasi Határõr
Igazgatóság osztályvezetõjét,

dr. Monostori Judit hõr. alezredest, a Határõrség Orszá-
gos Parancsnokság fõorvosát,

Péter Gábor hõr. alezredest, a Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság kiemelt fõreferensét,

Samu István hõr. vezérõrnagyot, a Határõrség Rendé-
szeti Fõigazgatóság fõigazgatóját,

Szabó János hõr. ezredest, a Nyírbátori Határõr Igazga-
tóság igazgatóhelyettesét,

dr. Tóth László hõr. dandártábornokot, a Határõrség
Gazdasági Fõigazgatóság fõigazgatóját,

Tóth Péter hõr. alezredest, az Orosházi Határõr Igazga-
tóság osztályvezetõjét;

Aranylánc emléktárgyat

adományozott

Szilágyi Bálintné fõmunkatársnak, a Nyírbátori Határõr
Igazgatóság tb-ügyintézõjének;

Falióra emléktárgyat

adományozott

Balázs Ferencné közalkalmazottnak, a Gyõri Határõr
Igazgatóság takarítónõjének,

Hevér Norbert hõr. fõhadnagynak, a Balassagyarmati
Határõr Igazgatóság kiemelt fõelõadójának,

Zsolnay-emléktárgyat

adományozott

Gáspárné dr. Schinke Beatrix hõr. alezredesnek, a Ha-
tárõrség Országos Parancsnokság osztályvezetõjének,

Kaszás Margit fõmunkatársnak, a Pécsi Határõr Igazga-
tóság ügyintézõjének,

Karóra emléktárgyat

adományozott

Fehérné Csontó Erika közalkalmazottnak, a Miskolci
Határõr Igazgatóság elõadójának,

Rubovszki Jánosné közalkalmazottnak, a Balassagyar-
mati Határõr Igazgatóság elõadójának;

Dísztõr emléktárgyat

adományozott

dr. Dián József hõr. ezredesnek, a Határõrség Országos
Parancsnokság fõosztályvezetõjének,

Virág László hõr. alezredesnek, a Határõrség Országos
Parancsnokság fõosztályvezetõ-helyettesének;

elõléptette nyugállományú ezredessé

Sós István nyugállományú hõr. alezredest, a Miskolci
Határõr Igazgatóság volt igazgatóhelyettesét;

elõléptette nyugállományú alezredessé

Bakos Antal nyugállományú hõr. õrnagyot, a Nagykani-
zsai Határõr Igazgatóság volt kiemelt fõelõadóját,

Bangó Pál nyugállományú hõr. õrnagyot, a Pécsi Határ-
õr Kerület volt munkatársát,

Baranyás Ferenc nyugállományú hõr. õrnagyot, a
Nagykanizsai Határõr Igazgatóság volt útlevélkezelõ
tisztjét,
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Doffkay Sándor nyugállományú hõr. õrnagyot, a Gyõri
Határõr Kerület volt parancsnok-helyettesét,

Hercz János nyugállományú hõr. õrnagyot, a Pécsi Ha-
tárõr Kerület volt elhelyezési szolgálatvezetõjét,

Horváth István nyugállományú hõr. õrnagyot, a Soproni
Határõr Kerület volt századparancsnokát,

Jászter Sándor nyugállományú hõr. õrnagyot, a Nyírbá-
tori Határõr Kerület volt fõügyeletes tisztjét,

Varga János nyugállományú hõr. õrnagyot, a Határõr-
ség Országos Parancsnokság volt fõelõadóját;

elõléptette nyugállományú õrnaggyá

Belényesi Sándor nyugállományú hõr. századost, az
Orosházi Határõr Igazgatóság volt útlevélkezelõjét,

Bódog Imre nyugállományú hõr. századost, a Kiskunha-
lasi Határõr Igazgatóság volt fõelõadóját;

elõléptette nyugállományú századossá

Tóth Zoltán nyugállományú hõr. fõhadnagyot, a Mis-
kolci Határõr Kerület volt útlevélkezelõjét,

Varga Pál nyugállományú hõr. fõhadnagyot, a Határõr-
ség Országos Parancsnokság volt fõelõadóját;

elõléptette nyugállományú fõhadnaggyá

Kovács József nyugállományú hõr. hadnagyot, a Sop-
roni Határõr Kerület volt szakaszparancsnokát.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti mi-
nisztere Semmelweis Nap június 30-a alkalmából magas
színvonalú szakmai munkájuk elismeréséül

Miniszteri dicséretben és jutalomban

részesíti

dr. Gondos Miklós orvos-igazgatót,
Kis Sándorné humánpolitikai osztályvezetõt,
dr. Keresztes Éva Mária fõorvost,
dr. Kovács Ferenc intézetvezetõ fõorvost,
Mezei Csaba gazdasági igazgatót,
Németh Jenõ osztályvezetõt,
dr. Rahóty Pál osztályvezetõ fõorvost,
dr. Rózsahegyi József osztályvezetõ-fõorvost,
dr. Sipos Ferenc szervezõ fõorvost,
dr. Szilvásy István hõr. dandártábornokot, fõigazgató-

fõorvost,
dr. Szomolányi Gábor rendelõintézeti vezetõ fõorvost,
Tõrincsi József hõr. dandártábornokot, titkárságvezetõt,
Vassné Mészöly Margit intézetvezetõ fõnõvért,
Wallandt Zsuzsanna fõnõvért,
dr. Zsigmond Ferenc fõorvost.

Kinevezések

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

dr. Bácsi Zoltán Tibor budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Titkárságára hatá-
rozatlan idõre tanácsosnak

kinevezte,

és ezzel egyidejûleg szakmai fõtanácsadói címet

adományozott;

dr. Gubucz Ágnes budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Miniszteri
Titkárságára határozatlan idõre vezetõ-tanácsosnak

kinevezte,

és ezzel egyidejûleg a Miniszteri Kabineten fõosztály-
vezetõi feladatok ellátásával kabinetfõnöknek

megbízta;

a civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkár

dr. Drégelyi Viktória Laura budapesti lakost, az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium Civilisztikai és Gaz-
dasági Kodifikációs fõosztály Civilisztikai és Gazdasági
Kodifikációs osztályára határozott idõre tanácsosnak

kinevezte;

a közjogi szakállamtitkár

dr. Kõrös Andrea Linda budapesti lakost, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Migrációs fõosztály
Migrációs Kodifikációs osztályára határozott idõre próba-
idõ kikötésével fogalmazónak

kinevezte.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

végleges áthelyezéssel
Fehér Virág igazságügyi és rendészeti minisztériumi ta-

nácsosnak;

közös megegyezéssel
dr. Nagy Krisztina igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi tanácsosnak,
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áthelyezéssel hivatásos jogviszonyba
Oláh Csilla igazságügyi és rendészeti minisztériumi ta-

nácsosnak.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete,

Örményes Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Kuncsorba Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

az alábbi pályázatot írja ki

Munkahely: Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Fegyvernek, Felszabadulás út 173.

Beosztás: igazgató.
Megbízás idõtartama: 5 év, 2008. július 1-jétõl 2013. jú-

nius 30-ig.

A megbízás feltételei:
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

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

– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg fel-
sõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló ki-
nevezés.

Juttatások:
– a Kjt.-besorolás szerinti alapilletmény + vezetõi pót-

lék 250%,
– szükség esetén szolgálati lakás.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– vezetési programot,
– a végzettséget igazoló oklevélmásolatot,
– erkölcsi bizonyítványt.

Az utóbbi két igazolást csak új vezetõi megbízás esetén
kell becsatolni.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtõl
számított 30. nap.

Az elbírálás határideje: 2007. december 31.

A pályázat benyújtásának helye: Fegyvernek nagy-
község polgármestere, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás
út 171.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet

igazgatói munkakörének betöltésére

Az igazgató jogállása:
A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Nemzeti Drog-

megelõzési Intézete részjogkörû költségvetési szerv. Az
intézetet egyszemélyes felelõs vezetõként az igazgató ve-
zeti.

Az intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik, az igazgató köz-
alkalmazott. Az intézet igazgatójának a megbízására,
megbízásának visszavonására a szociális és munkaügyi
miniszter jogosult, az egyéb munkáltatói jogokat az SZMI
fõigazgatója gyakorolja.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekez-
désének c) pontja szerint az igazgatói munkakör vezetõ be-
osztásúnak minõsül.

Az ellátandó fõbb feladatok:
– az NDI szakmai tevékenységének irányítása,
– tudományos és kutatói háttér biztosítása a Kormány

szakmai támogatására a kábítószer-fogyasztás megelõzé-
sével kapcsolatos, különösen a 96/2000. (XII. 11.) OGY-
határozattal elfogadott Nemzeti Stratégia a kábítószer-
probléma visszaszorítása címû stratégiai anyagban foglalt
célkitûzések megvalósítása érdekében,

– szakmai és módszertani projektek kezdeményezése,
irányítása, kiváltképpen a nemzetközi vonatkozású pro-
jektek esetében,

– a drogmegelõzéssel kapcsolatos képzések, tovább-
képzések, módszertanok kidolgozásának irányítása,

– a drogprevenciós szolgáltatások tervezésében, szer-
vezésében, szakmai felügyeletében való közremûködés,

– a szakterülettel kapcsolatos komplex adatbázis-rend-
szernek, a Szakmai Információs Portálnak (SZIP) a kidol-
gozásában való részvétel,

– a SZIP mûködtetésének felügyelete,
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– közremûködés a minisztérium az Európai Unió Kábí-
tószer és Kábítószer-függõség Európai Megfigyelõ Köz-
pontja Magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcso-
lattartó központja felé fennálló adatszolgáltatási kötele-
zettségének teljesítésében,

– az NDI-nek a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumok
megalakulásával, folyamatos mûködésük szakmai támo-
gatásával és az országos hálózat koordinációja megterem-
tésével, valamint a Fórumok mûködésének fejlesztésével
kapcsolatos képzések szervezésével, értékelési programok
végrehajtásával kapcsolatos feladatok elõsegítése, fel-
ügyelete,

– a Büntetõ Törvénykönyv által biztosított elterelés
(megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás) szakmai koordináci-
ójának, ellenõrzésének és értékelésének felügyelete,

– közremûködés a minisztérium kábítószerügyi pályá-
zatainak megtervezésében, és szakmai támogatás nyújtása
a pályázatok értékeléséhez és monitorozásához,

– a Társadalomtudományi Könyvtár mûködésének biz-
tosítása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a drogmegelõzés területén
szerzett szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat (kandidátusi fokozat, PhD),
– külföldi szakmai gyakorlat,
– intézményvezetõi gyakorlat,
– angol/német/francia nyelv valamelyikébõl felsõfokú

nyelvvizsga,
– számítógép-felhasználói ismeretek.

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

fényképes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi/fõiskolai és egyéb végzettséget (nyelvtu-

dást) tanúsító okiratok másolatát,
– rövid szakmai vezetõi programot, a szakmai helyzet-

elemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
– erkölcsi bizonyítványt.

A besorolás az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján történik.

A vezetõi megbízás: 5 év idõtartamra szól.
A munkakör a pályázat eredményes lezárását követõen

azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium cí-
mére (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Marosán Júlia
humánpolitikai fõosztályvezetõ nevére kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Nemzeti Drogmegelõzési
Intézet igazgatói pályázata”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a
Szociális és Munkaügyi Intézet humánpolitikai referensé-
tõl, Frigyesiné Gregor Erzsébettõl a 465-5005-ös telefon-
számon.

A pályázat elbírálásának rendjére a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociá-
lis, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat-
ban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak az irányadóak.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bi-
zalmasan kezeljük.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

a Reménysugár Habilitációs Intézet
intézményvezetõi munkakörének betöltésére

Az intézményvezetõ jogállása:
A Reménysugár Habilitációs Intézet a szociális és mun-

kaügyi miniszter fenntartásában mûködõ szociális intéz-
mény. Az intézmény a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik, az in-
tézményvezetõ közalkalmazott, aki felett a munkáltatói
jogkört a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekez-
dése szerint az intézményvezetõi munkakör magasabb
vezetõ beosztásnak minõsül.

Az ellátandó fõbb feladatok:
A Reménysugár Habilitációs Intézetének mûködtetése,

a szakmai feladatok ellátása: az ápolás-gondozás, fejlesz-
tés és a gazdálkodás rendjének betartása, melynek kereté-
ben felelõs:

– az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszer-
vezéséért és folyamatos ellátásáért, különös tekintettel az
ápolás-gondozás, a fejlesztés és foglalkoztatás szakmai
színvonalának javítására, az autizmus részleg minõségi
szolgáltatásainak kialakítására, a szolgáltatási kör bõvíté-
sére, az integrációs lehetõségek kiépítésére, módszertani
központtá válás megvalósítására,

– a vagyonkezelés területén a használatába adott va-
gyon rendeltetésszerû igénybevételéért, megõrzéséért,

– az Intézet gazdálkodásában a szakmai célszerûség,
hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvé-
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nyesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelõ
létszámú alkalmazására,

– a hatályos jogszabályi elõírások szerinti követelmé-
nyek megteremtéséért és fenntartásáért,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézet munka-
társai felett,

– folyamatosan keresi a korszerû, új, magasabb színvo-
nalat jelentõ (re)habilitációs, ápolási-gondozási, foglal-
koztatási formákat és minden lehetséges eszközzel (támo-
gatás, pályázatok stb.) törekszik azok megvalósítására.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú

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

– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg fel-
sõfokú végzettségû, vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló ki-
nevezés, valamint

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól és mûködésének feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben az intézményve-
zetõ kinevezéséhez elõírt követelményeknek való megfe-
lelés, és a rendelet 3. sz. mellékletének 9. pontjában, az in-
tézményvezetõ tekintetében meghatározott végzettség.

Elõnyt jelent:
– középsúlyos, súlyos fokban értelmi fogyatékos em-

berek, és/vagy súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek
és/vagy autizmus spektrum zavarral élõk ellátása terén
szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 3 éves államigazgatási tapasztalat,
– külföldi szakmai gyakorlat,
– angol, német vagy francia nyelvbõl középfokú nyelv-

vizsga,
– számítógép-felhasználói ismeret,
– vezetõi képzésben való részvétel.

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

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

nyítványt,
– egyetemi/fõiskolai és egyéb végzettséget (nyelvtu-

dást) tanúsító okiratok másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzet-

elemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, szakmai veze-
tési programot.

A besorolás és az illetmény, valamint az egyéb juttatá-
sok megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet alapján történik.

A vezetõi megbízás ötéves idõtartamra szól. Az intéz-
ményvezetõi munkakör a pályázat eredményes lezárását
követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

További felvilágosítás kérhetõ az Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs
fõosztályán Kemény Pétertõl a 475-7991-es telefonszá-
mon és a kemeny.peter@szmm.gov.hu e-mail címen, vala-
mint a Humánpolitikai fõosztályon Villányiné Bárány
Anikótól a 473-8174-es telefonszámon és a villanyine.
barany.aniko@szmm.gov.hu e-mail címen.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak-
nak megfelelõen.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bi-
zalmasan kezeljük.

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulási Tanácsa

(6034 Helvécia, Sport u. 42.)
pályázatot hirdet

a Helvécia Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
(6034 Helvécia, Sport u. 40.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
– támogató szolgáltatás,
– házi segítségnyújtás,
– nappali ellátás,
– családsegítés,
– gyermekjóléti szolgálat.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tének 3., illetve 5/A. pontjában elõírt szakirányú szakkép-
zettség (pszichológus, pszichopedagógus; vagy mentálhi-
giénés, vagy szupervizor szakirányú végzettséggel rendel-
kezõ pedagógus, gyógypedagógus, szociológus, védõnõ;
felsõfokú szociális alapvégzettség: szociális munkás, szo-
ciális szervezõ, szociálpolitikus, szociálpedagógus; vagy
szociális menedzseri, egészségügyi menedzseri vég-
zettség),

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

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai életrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. szeptember 12-tõl
2012. szeptember 12-ig.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Helvécia
és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó
Társulási Tanács elnökéhez, Magó István polgármester-
hez – 6034 Helvécia, Sport u. 42. – kell benyújtani. Tele-
fon: (76) 579-000.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

A társulási tanács elnöke biztosítja, hogy a pályázat
iránt érdeklõdõk a pályázatok elkészítéséhez szükséges tá-
jékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt meg-
ismerhessék.

A közép-magyarországi regionális tiszti fõorvos
pályázatot hirdet

a fõvárosi kerületi szakfelügyelõi cím elnyerésére

– Felnõtt-háziorvosi ellátásra Budapest IV. kerületébe.

Feladat:
– a fõvárosi kerületi szakfelügyelõ szervezi és irányítja

szakterülete szakfelügyeleti tevékenységét a szakfelügye-
letrõl szóló egészségügyi miniszteri rendeletben foglaltak
szerint.

Pályázati feltételek:
– általános orvosi szakképzettség és az adott területre

vonatkozó szakorvosi képesítés,
– a gyógyító-megelõzõ ellátás területén szerzett, a

szakorvosi szakképesítés megszerzését követõen legalább
5 éves gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban,

illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban leg-
alább heti 36 órában az adott szakterületen dolgozik.

Elõnyt jelent:
– minõségbiztosítás, minõségfejlesztés területén szer-

zett gyakorlat,
– korábbi gyakorlat és jártasság az egészségügyi szak-

felügyelet területén,
– a pályázott területet érintõ publikációk,
– idegen nyelv ismerete.

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

– országos intézet igazgatója,
– egészségügyi intézmény fõigazgatója és orvosigaz-

gatója,
– az egészségügy ágazati irányításában, ellenõrzésében

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

légium elnöke.

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

vagy azok hitelesített másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

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

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

Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2007. július 18.) követõ 30. nap.

A pályázatokat dr. Csaba Károly mb. regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Re-
gionális Intézete Fõigazgatóságára (1138 Budapest, Váci
út 174.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 nap.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázati felhívásai

I. A pályázati felhívást kiíró adatai:
Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (8200

Veszprém, József A. u. 36.)

II. A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogsza-
bály megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogál-
lásáról
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III. A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti-

orvos
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi a Tatabányai,

Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet tisztiorvosi feladatai-
nak ellátása

Az állás kihirdetéstõl számított 30 nap után tölthetõ be.

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

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

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

Iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség.
Szakképesítés(ek): lehetõleg közegészségügyi-járvány-

ügyi szakvizsga vagy népegészségügyi szakvizsga.
A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további

feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– elõnyt élveznek a közigazgatási szakvizsgával ren-
delkezõ jelentkezõk.

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

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

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

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

A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

VII. A pályázat benyújtásának módjára és határidejére
vonatkozó elõírások:

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

2. A pályázat benyújtásának határideje: az Egészség-
ügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007. július 18.) szá-
mított 30. napig.

VIII. A pályázat elbírálásának módja és határidejére vo-
natkozó tájékoztatás:

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

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

IX. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra
vonatkozó tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt.
Név: dr. Bujdosó László
Címe: Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: (88) 424-866, fax: (88) 425-484.
E-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu

* * *

I. A pályázati felhívást kiíró adatai:
Neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.

II. A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogsza-
bály megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogál-
lásáról

III. A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Feladatkör/munkakör megnevezése: ÁNTSZ Kö-

zép-dunántúli Regionális Intézete gazdasági igazgató
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: az ÁNTSZ Kö-

zép-dunántúli Regionális Intézetének, valamint a régió
kistérségi intézeteinek gazdálkodási irányítása

Az állás kihirdetéstõl számított 30 nap után tölthetõ be.

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

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

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

Iskolai végzettség szintje: közgazdaság-tudományi egye-
temi vagy számviteli fõiskolai, egyetemi végzettség.

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

– elõnyt élveznek: az egyetemi végzettséggel rendel-
kezõk,

– a minõségügyi rendszerben dolgozó, gyakorlatot
szerzett jelentkezõk.

2007/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1625



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

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

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

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

A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

VII. A pályázat benyújtásának módjára és határidejére
vonatkozó elõírások:

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

2. A pályázat benyújtásának határideje: az Egészség-
ügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007. július 18.) szá-
mított 30. napig.

VIII. A pályázat elbírálásának módjára és határidejére
vonatkozó tájékoztatás:

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

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

IX. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra
vonatkozó tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt.
Név: dr. Bujdosó László
Címe: Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: (88) 424-866, fax: (88) 425-484.
E-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

Kalocsa Város Önkormányzata
Kórház-Rendelõintézete

magasabb vezetõi fõigazgatói állására

Pályázati feltételek:
Munkahely: Kalocsa Város Önkormányzata Kórház-

Rendelõintézete.
Beosztás: fõigazgató (egészségügyi közszolgáltatást

nyújtó gyógyintézet vezetõje).

Ellátandó feladatok:
– a kórház-rendelõintézet vezetésére és mûködésére

vonatkozó részletes szakmai program kidolgozása, reform
intézkedések hatásainak kezelése,

– az intézmény irányítása, szervezeti egységei feladata-
inak meghatározása, összehangolása, ellenõrzése,

– a kórház-rendelõintézet „Alapító Okiratában„ meg-
határozott szakfeladatok mûködtetése,

– orvos-szakmai irányelvek meghatározása, beruházá-
si, felújítási tervek, uniós és egyéb szakmai pályázatok
elõkészítése, éves költségvetés elkészítése,

– munkáltatói feladatok ellátása a kórház-rendelõinté-
zet dolgozói vonatkozásában,

– a munkaköri leírásban meghatározott feladatok vég-
rehajtása,

– az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintõ jog-
szabályok és utasítások végrehajtása.

Képesítés: a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) be-
kezdésében meghatározottak:

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû vég-
zettséggel,

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítéssel, valamint

c) legalább ötéves vezetõi gyakorlattal rendelkezik.
Az 1.4. b) pontban elõírt feltétel alól – a 13/2002.

(III. 28.) EüM sz. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint – fel-
mentés adható.

Bérezés: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
A megbízás idõtartama: öt év, az álláshely betölthetõ

2007. október 1. napjától.
Vezetõi megbízás idõtartama: a megbízás öt év, amely

több alkalommal meghosszabbítható.

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi
Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. július 18.) szá-
mított 30. nap. Postán küldött pályázatoknak az adott ha-
táridõben be kell érkeznie.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
lezárt borítékban „Fõigazgatói pályázat” megjelöléssel
Török Gusztáv Andor, Kalocsa város polgármesterének
címezve (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) kell
benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 30. nap.

A pályázathoz csatolni kell:
– a kórház-rendelõintézet vezetésére és mûködtetésére

vonatkozó részletes szakmai programot, figyelemmel a fo-
lyamatban lévõ egészségügyi reformintézkedésekre is,

– végzettséget igazoló diploma, oklevél hiteles másola-
tát, Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló iga-
zolvány másolatát, MOK-tagság igazolását,

– önéletrajzot, szakmai életutat,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy pályázati anyagát az eljárásban részt vevõk megis-
merhessék, abba betekintsenek.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást
Vargáné Tóth Máriától, az egészségügyi és szociális osz-
tály vezetõjétõl lehet kérni [6300 Kalocsa, Szent István
király út 35., telefon: (78) 462-056].

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

az önkormányzat tulajdonában lévõ
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Erzsébet Kórháza
pályázatot hirdet

az intézmény vezetése, irányítása céljából
igazgatói álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi ké-

pesítés,
– egészségügyi szakmenedzseri képesítés, vagy egész-

ségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés, valamint

– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázatot az Egészségügyi Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl (2007. július 18.) számított 30 napon belül kell
benyújtani írásban Sátoraljaújhely város polgármesteré-
hez az elõírt feltételek dokumentálása, illetve csatolása
mellett.

A képviselõ-testület a pályázati eljárást a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 30 napon belül folytatja le.

A képviselõ-testület által összehívott elõkészítõ bizott-
ság a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat szemé-
lyesen meghallgatja, a pályázatokat véleményezi, s azt kö-
vetõen a képviselõ-testület dönt a kinevezésrõl.

Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerint.
Egyéb juttatás: szükség esetén önkormányzati lakás biz-

tosítása.
Az állás betölthetõ 2007. október 16. napjától.
A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbí-

zás 5 évre szól, amely több alkalommal meghosszabbít-
ható.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes önéletrajzot,
– az intézmény irányítására vonatkozó vezetõi prog-

ramot,

– a szükséges végzettséget igazoló okmányok máso-
latát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet

(5000 Szolnok, Tószegi u. 21.)
pályázatot hirdet

fõigazgató-fõorvosi állására

Pályázati feltételek:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû vég-

zettség,
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy

egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés,

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– egészségügyi területen szerzett legalább 5 éves ve-

zetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A meghirdetett munkakör feladatait a 43/2003.
(VII. 29.) ESZCSM rendelet 9. §-a tartalmazza.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, a jelenlegi munka-

hely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével,
– a meghirdetett munkakör ellátására vonatkozó, hely-

zetelemzésre épülõ szakmai-vezetési elképzeléseket,
– a végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy pályázati anyagát a jogszabályban rögzített bizottsá-
gok, testületek megismerjék.

Illetmény és pótlék a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény alapján, megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi
Közlönyben való megjelenést (2007. július 18.) követõ
30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyûlés elnöke (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.).

Az elbírálás határideje: 2007. szeptember 22.
Az állás elfoglalásának ideje: 2007. október 1.
A megbízás 5 évre, 2012. szeptember 30-ig szól.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: dr. Györgyi

Lajos, a Mûvelõdési és Népjóléti Iroda vezetõje [5000
Szolnok, Kossuth Lajos u. 2., tel.: (56) 505-351].
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Az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ

pályázati felhívása
ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) mb. parancsnoka (MH
egészségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, vala-
mint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján pályázatot
hirdet az MH HEK alábbi ezredesi rendfokozattal rendsze-
resített beosztásaira:

Általános feltételek:

a) A beosztás adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-

tamú.
– Beosztási illetményfokozat: I/VI.
– Rendszeresített rendfokozat: ezredes.
– Munkaköri fizetési osztály: H–J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ).
– vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett beosztás.

b) A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú felsõfokú nyelvvizsga (angol, német, francia). Az
1965. december 31. elõtt született hivatásos és szerzõdéses
katonák mentesülnek a nyelvi követelmények teljesítése
alól,

– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
– erkölcsi bizonyítvány.

c) A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegen nyelv ismerete.

* * *

Az MH HEK Preventív Igazgatóság
Egészségfejlesztési Intézet

intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) beosztására

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon büntetlen
elõéletû, cselekvõképes magyar állampolgárok, akik a pá-
lyázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Preven-
tív Igazgatóság, Egészségfejlesztési Intézet intézetvezetõ
fõorvos (MH fõszakorvos).

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.

Az MH HEK Preventív Igazgatóság, Egészségfejlesz-
tési Intézet intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) fel-
adata:

– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós
felkészítésben és kiképzésben.

– Irányítja, szervezi és ellátja a MH egészét érintõ
egészségvédelmi, egészségfejlesztési, egészségpszicholó-
giai és mentálhigiénés feladatokat, illetve hatósági fel-
ügyeletet gyakorol azok felett.

– A MH katonai szervezeteinek egészségügyi vezetõi-
vel funkcionális (a folyamatok elvégzéséhez kapcsolódó),
tanácskozási, véleményezési, tájékoztatási, adatszolgálta-
tási és igénylési együttmûködést végez.

– Az állomány egészségi állapotának, illetve morbidi-
tási adatainak figyelembevételével meghatározza az
egészségmegõrzõ programok prioritásait, felügyeli a pro-
jekteket.

A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– legalább két szakvizsga amelyikbõl az egyik meg-

elõzõ orvostan,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év intézet szintû gyakorlat,
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert C

típusú felsõfokú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK
Preventív Igazgatóság, Egészségfejlesztési Intézet intézet-
vezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) beosztására”.

* * *

Az MH HEK Felülvizsgáló osztály
osztályvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos)

beosztására

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú honvédorvosok és közalkalma-
zott orvosok, akik a pályázati feltételben írt követelmé-
nyeknek megfelelnek.
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Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Felül-
vizsgáló osztály, osztályvezetõ fõorvos (MH fõszak-
orvos).

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.

Az MH HEK Felülvizsgáló osztály, osztályvezetõ fõor-
vos (MH fõszakorvos) feladata:

– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós
felkészítésben és kiképzésben.

– Szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés,
tervezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ alkalmasság-
vizsgálati, felülvizsgálati tevékenységhez, valamint a
II. fokú Felülvizsgáló Bizottság elnökeként (MH felül-
vizsgáló fõszakorvos) az elsõfokú FÜV Bizottságok or-
vos-szakmai felügyeletéhez kapcsolódnak.

– Orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírá-
soknak megfelelõen közvetlenül végzi a felülvizsgálatra
rendelt személyek orvosi vizsgálatát.

A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– belgyógyászat szakvizsga,
– hivatásos, szerzõdéses, vagy közalkalmazotti szolgá-

lati jogviszony,
– legalább 10 éves középszintû szakmai vezetõi és

szervezési gyakorlat,
– legalább 15 év csapat/intézet szintû gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– csapatszolgálat,
– kórházi gyakorlat (klinikai osztályon),
– alkalmasságvizsgálati és felülvizsgálati tapasztalat.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Fe-
lülvizsgáló osztály, osztályvezetõ fõorvos (MH fõszakor-
vos) beosztására”.

* * *

Az MH HEK Tudományos Intézet
intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) beosztására

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú honvédorvosok, akik a pályázati
feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Tudo-
mányos Intézet intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos).

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.

Az MH HEK Tudományos Intézet intézetvezetõ fõor-
vos (MH fõszakorvos) feladata:

– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szervezi és felügyeli a honvéd-egészségügy kuta-
tás-fejlesztési tevékenységet.

– Képviseli az MH egészségügyi szolgálatát a vonat-
kozó hazai és külföldi szervezetekben.

– Tervezi, szervezi és irányítja az alárendeltségébe
utalt kutató osztályok tevékenységét.

– Rövid-, közép- és hosszú távon tervezi a MH egész-
ségügyi vonatkozású kutatás-fejlesztési innovációs tevé-
kenységét. Szervezi és irányítja a rendelkezésre bocsátott
erõforrások felhasználását.

A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi vagy gyógyszerészi vég-

zettség,
– hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati jogviszony,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Tu-
dományos Intézet, intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakor-
vos) beosztására”.

Az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ

pályázati felhívásai
alezredesi rendfokozattal rendszeresített

beosztásaira

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (MH HEK) mb. parancsnoka (MH egészségügyi fõ-
nök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §
(2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK alábbi
alezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira

Általános feltételek:

a) A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-

tamú.
– Beosztási illetményfokozat: I/V.
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– Rendszeresített rendfokozat: alezredes.
– Munkaköri fizetési osztály: H–J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ).

b) A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú felsõfokú nyelvvizsga (angol, német, francia). Az
1965. december 31. elõtt született hivatásos és szerzõdéses
katonák mentesülnek a nyelvi követelmények teljesítése
alól,

– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfe-

lelés,
– közalkalmazottaknál erkölcsi bizonyítvány.

c) A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegennyelv-ismeret.

d) A pályázatot elnyertek feladatai közé tartozik:
– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politikai,

doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós
felkészítésben és kiképzésben.

* * *

Az MH HEK Preventív Igazgatóság
Egészségfejlesztési Intézet

Mentálhigiénés
osztály osztályvezetõ beosztására

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon büntetlen
elõéletû, cselekvõképes magyar állampolgárok, akik a pá-
lyázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Preven-
tív Igazgatóság Egészségfejlesztési Intézet Mentálhigié-
nés osztály, osztályvezetõ.

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.

Az MH HEK Preventív Igazgatóság Egészségfejlesztési
Intézet Mentálhigiénés osztály, osztályvezetõ feladata:

– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen javas-
lattal él a szakmai protokoll kidolgozásában és fejlesztésé-
ben, felelõs a jóváhagyott szakmai protokoll betartásáért.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziók
mentális egészséget érintõ szakmai feladatainak ellátásá-
ban, elsõsorban a visszatérõ állomány reintegrációját,
harc- és pszichés munkaképesség fenntartását célzó prog-
ramokban).

– A Magyar Honvédség teljes személyi állományát
érintõen tervezi és szervezi a mentálhigiénés feladatokat,
kutatást folytat, mentálhigiénés irodát vezet, csoportfog-
lalkozásokat szervez.

A pályázat feltételei:
– pszichológiai egyetemi végzettség,
– klinikai szakpszichológusi végzettség,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év intézet szintû gyakorlat,
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– közalkalmazotti pályázónál erkölcsi bizonyítvány.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK
Preventív Igazgatóság Egészségfejlesztési Intézet Mentál-
higiénés osztály osztályvezetõ beosztására”.

* * *

Az MH HEK Preventív Igazgatóság
Egészségfejlesztési Intézet

Egészségpszichológiai osztály
osztályvezetõ beosztás ellátására

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományúak, akik a pályázati feltételben
írt követelményeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Preven-
tív Igazgatóság Egészségfejlesztési Intézet Egészségpszi-
chológiai osztály, osztályvezetõ.

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.

Az MH HEK Preventív Igazgatóság Egészségfejlesztési
Intézet Egészségpszichológiai osztály, osztályvezetõ fel-
adata:

– Szakmai feladatai a szervezetet érintõ munka- és
szervezetpszichológiai tevékenységhez kapcsolódnak.

– Kidolgozza a katonai alakulatok kiképzésében (alap-
vetõen a kiképzõ állomány) munka- és szervezetpszicho-
lógiai, illetve egészségpszichológiai területet érintõ kép-
zéseinek tematikáját, felügyeli annak végrehajtását.

– Módszertani kutatások végez a kiválasztással kap-
csolatosan.

A pályázat feltételei:
– pszichológiai egyetemi végzettség,
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– munka- és szervezetpszichológiai vagy tanácsadó
szakvizsga,

– hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati vagy közalkal-
mazotti jogviszony,

– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-
vezési gyakorlat,

– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK
Preventív Igazgatóság Egészségfejlesztési Intézet, Egész-
ségpszichológiai osztály, osztályvezetõ beosztására”.

* * *

Az MH HEK Tudományos Intézet
Sugárbiológiai Kutató osztály

osztályvezetõ beosztására

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon büntetlen
elõéletû, cselekvõképes magyar állampolgárok, akik a pá-
lyázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Tudo-
mányos Intézet Sugárbiológiai Kutató osztály, osztályve-
zetõ.

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.

Az MH HEK Tudományos Intézet Sugárbiológiai Ku-
tató osztály osztályvezetõ feladata:

– A NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika,
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat.

– Szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós
felkészítésben és kiképzésben.

– Személyesen irányítja a Sugárbiológiai Kutató osz-
tály személyi állomány munkáját.

– Kutatja az ionizáló sugárzások biológiai hatásait, a
sugárkárosodások kórfejlõdését, valamint a sugárzás
okozta egészségkárosodások gyógyszeres megelõzésének,
kivédésének és gyógyításának korszerû lehetõségeit.
A kutatási programok részbeni anyagi támogatása érdeké-
ben, (a vonatkozó szabályok betartásával) önállóan, vagy
együttmûködésben részt vesz hazai és nemzetközi kutatási
témapályázatok elkészítésében.

– Fenntartja képességét a sugárhatás-módosító kémiai
ágensek túlélésre gyakorolt hatásának állatkísérletes vizs-
gálatára. Karbantartja és kiegészíti az osztályon végzett
sugárbiológiai túlélésvizsgálatok adatbázisát. Lehetõsége-
inek megfelelõen továbbfejlesztési az adatok feldolgozá-
sára kifejlesztett számítógépes programot (Survival).

– A nemzetközi és hazai szakirodalom követelésével,
és saját kutatással járul hozzá az intézet sugárbiológiai és
sugár-egészségügyi biztosítási feladatainak teljesítéséhez.

A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi, gyógyszerészi, vagy bio-

lógusi végzettség,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év intézet szintû gyakorlat,
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú középfokú nyelvvizsga,
– közalkalmazotti pályázónál erkölcsi bizonyítvány.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat,
– sugárhigiénés tapasztalat.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Tu-
dományos Intézet Sugárbiológiai Kutató osztály osztály-
vezetõ beosztására”.

* * *

Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával kap-
csolatosan

a) A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az osztály vezetésére vonatkozó elgondolást,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanú-

sító okiratok másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pá-

lyázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság ré-
szérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
és az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést
(2007. július 18.) követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH Dr.
Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134 Buda-
pest, Róbert Károly krt. 44.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ parancsnoka által kijelölt bizottság bírálja el
a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozhatók nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad (tel.: 329-0480).
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Az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ

pályázati felhívásai
alábbi beosztásaira

közalkalmazotti besorolással

Az MH Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: MH HEK) mb. parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §
(2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK alábbi
beosztásaira közalkalmazotti besorolással.

Pályázatra kiírt beosztások:

MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ,
Preventív Igazgatóság, Egészségfejlesztési Intézet,

Megelõzõ orvosi osztály osztályvezetõ fõorvos
beosztására

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon büntetlen
elõéletû, cselekvõképes magyar állampolgárok, akik a pá-
lyázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igaz-
gatóság, Egészségfejlesztési Intézet, Megelõzõ orvosi osz-
tály, osztályvezetõ fõorvos.

Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú.
Beosztási illetményfokozat: I/VI.
Munkaköri fizetési osztálya: H–J.
Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett beosztás.

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.

Az MH HEK, Preventív Igazgatóság, Egészségfejlesz-
tési Intézet, Megelõzõ orvosi osztály, osztályvezetõ fõor-
vos feladata:

– A honvédség személyi állománya egészségi állapotá-
nak elemzése és erre alapozott rendszeres megelõzõ célú
egészségvédelmi és egészségfejlesztési képzések végre-
hajtása.

– A honvédség személyi állománya rendszeres, kötele-
zõ egészségi szûrõvizsgálati eredményeinek feldolgozásá-
val elemzi az állomány egészségi állapotának alakulását.

– Az elemzésekre alapozottan meghatározza a leg-
gyakrabban jelentkezõ betegségcsoportokat.

– Javaslatot tesz a megelõzõ egészségügyi – egészség-
nevelési és egészségfejlesztési – elvek és stratégia kiala-
kításához.

– Kidolgozza a személyi állományban leggyakrabban
fellépõ krónikus nem fertõzõ megbetegedések megelõzési
protokolljait.

– Kockázati faktorok meghatározásával, azok számító-
gépes elemzésével, az egészségkárosító magatartási for-
mák csökkentésére fókuszáló egészségfejlesztési progra-
mok protokolljainak elõkészítése.

– Életmód-tanácsadás területén rendszeres akkreditált
képzések, illetve továbbképzések elõkészítése, szervezése
a csapategészségügy vonatkozásában.

– A kidolgozott megelõzõ programok alapján kiképzé-
seket hajt végre a honvédség személyi állományánál meg-
lévõ vezetõ megbetegedések megelõzése, az egészségi
állapot javítása érdekében.

A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– legalább két szakvizsga, amelyikbõl az egyik belgyó-

gyászati szakvizsga,
– legalább 5 éves középszintû vezetõi gyakorlat,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– nyelvi követelmény: középfokú állami vagy állami-

lag elismert C típusú angolnyelv-vizsga.

Elõnyt jelent:
– egészségnevelési és/vagy egészségfejlesztési terüle-

ten végzett tevékenység,
– tudományos fokozat.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igaz-
gatóság, Egészségfejlesztési Intézet, Megelõzõ orvosi osz-
tály, osztályvezetõ fõorvos beosztására”.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Debreceni Egyetem
alapító okirata

A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) ré-
szére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi
alapító okiratot adom ki.

Az intézmény történelmi gyökerei visszanyúlnak a
Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538),
amelynek késõbb kialakult három akadémiai tagozatára
alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudomány-
egyetem az 1912. évi XXXVI. törvénycikk alapján. A fel-
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sõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a fel-
sõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításá-
ról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

− a Debreceni Agrártudományi Egyetem, amely a Deb-
receni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970.
évi 20. sz. tvr.-rel és a debreceni Agrártudományi Egyetem
létesítésérõl szóló 1970. évi 20. sz. tvr. végrehajtásáról
szóló 1028/1970. (VIII. 7.) Korm. számú határozattal jött
létre az 1868. évben létrehozott Országos Felsõbb Gazda-
sági Tanintézet, majd az 1906-tól Debreceni magyar kirá-
lyi Gazdasági Akadémia jogutódaként; és az ennek szerve-
zetében mûködõ, 1947-ben alapított Karcagi Kutatóinté-
zet, továbbá az 1927-ben alapított Nyíregyházi Kutató
Központ;

− a Debreceni Orvostudományi Egyetem, amelynek
jogelõdje az 1912. évi XXXVI. törvénycikk alapján létre-
hozott Debreceni magyar királyi Tudományegyetembõl
az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködé-
sének átmeneti szabályozásáról szóló 27/1951. (I. 28.)
MT sz. rendelettel önálló egyetemként létrehozott orvos-
tudományi egyetem;

− a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Fõis-
kola, amely a tanárképzõ fõiskolán folyó képzésrõl szóló
1970. évi 25. sz. tvr. és a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõisko-
lán az óvónõképzés megszervezésérõl szóló 153/1971.
(M. K. 16.) MM számú utasítás alapján a Nyíregyházi Ta-
nárképzõ Fõiskola intézeteként jött létre és a fõiskolákról
szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat szerint Hajdúbö-
szörményi Óvóképzõ Fõiskolaként mûködött;

− a Kossuth Lajos Tudományegyetem, amely az 1912.
évi XXXVI. törvénycikk alapján létrehozott Debreceni
magyar királyi Tudományegyetem jogutód felsõoktatási
intézménye, amely Kossuth Lajos nevét 1952-ben vette
fel. Az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola debreceni tagozata
1995-tõl, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola debre-
ceni konzervatóriuma 1998-tól került az egyetem szerve-
zetébe.

1. Az intézmény hivatalos neve: Debreceni Egyetem.
Rövidített megnevezése: DE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Debrecen.

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

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

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4.2. telephelyei:
– 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.,

– 5300 Karcag, Kisújszállási u. 166.,
– 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2.,
– 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4–6.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helye:

RO 410209 Oradea, Str. Primariei, Nr. 36.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény:

– neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum Napközi Otthonos Óvoda

– címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,

– neve: Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Peda-
gógiai Fõiskolai Kar Gyakorló Óvoda

– címe: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.,

– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma

– címe: 4029 Debrecen, Csengõ út 4.,

– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Általános Iskolája

– címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 33.,

– neve: Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Ál-
talános Iskolája

– címe: 4026 Debrecen, Hajó u. 18–20.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 851121

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Centrum, címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
– Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, címe:

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.,
– Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, cí-

me: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

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

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. tör-
vény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján ki-
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futó rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést
folytat.

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

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

– Az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának
mellékletében foglalt területeken, az erre vonatkozó külön
jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos,
a szakfogorvos, a szakgyógyszerész, klinikai szakpszi-
chológus, a népegészségügyi szakemberképzésében, bele-
értve más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészség-
ügyi szak- és továbbképzését.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészség-
ügy és agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában
a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdasá-
got üzemeltet.

– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgál-
tatót létesít és tart fenn klinikai központként.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejleszté-
sével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi
létre.

– Az oktatás, a kutatás és a mûvészeti tevékenység
színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsola-
tait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.

– Könyvtára – nemzeti gyûjtõkörû könyvtárként −
részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban.

– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok
szerint.

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

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

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

Alaptevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:
80.30 felsõoktatás,
01.11 gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növény

termelése,
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.13 gyümölcs, fûszernövény termelése,
01.22 juh, kecske, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfitenyésztés,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
02.01 erdõgazdálkodási termékelõállítás,
05.01 halászat,
22.11 könyvkiadás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi ellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

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

képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
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– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi,

gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mû-
szaki, mûvészet, mûvészetközvetítés, orvos- és egészségtu-
dományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, termé-
szettudomány;

székhelyen kívül:
– agrár (Nagyvárad, RO 410209 Oradea, Str. Primariei,

Nr. 36.);

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: orvos- és egészségtudomá-

nyi, informatika.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– egészségügy,
– elektrotechnika-elektronika,
– informatika,
– kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság.

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

– agrártudományok,
– bölcsészettudományok,
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállí-
tás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a te-
vékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemel-
tetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos há-
nyadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

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

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-

ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ
tagozat mûködtetése;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító,
egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Kiegészítõ tevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.23 könyvkötés,
22.25 egyéb nyomdai tevékenység,
33.10 orvosi mûszer gyártása,
55.12 szállodai szolgáltatás étterem nélkül,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
63.21 egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.10 gépkocsikölcsönzés,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.53 növény-állatkert mûködtetése.

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

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

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

73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, intézet, konzervatórium, eze-
ken belül tanszék, nem önálló tanszék, tanszékcsoport, ki-
helyezett tanszék, kutatóintézet, klinika, doktori iskola és
tangazdaság mûködik.

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

– Általános Orvostudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Fogorvostudományi Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Informatikai Kar,
– Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,
– Mezõgazdaságtudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Mûszaki Fõiskolai Kar,
– Egészségügyi Fõiskolai Kar,
– Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar,
– Népegészségügyi Kar.
Az intézményben agrártudományi centrum, orvos- és

egészségtudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben kollégiumi, könyvtári, nyelvok-
tatási, informatikai, gyakorló iskolai, gyakorló óvodai, ki-
adói feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mû-
ködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
funkcionális szervezeti egységként tervezési és gazdálko-
dási egységeket, gazdasági fõigazgatóságot, rektori hiva-
talt, központi igazgatóságot és belsõ ellenõrzési szerveze-
tet tart fenn.

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

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

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

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390189-2004/0100
számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

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

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 2. és 3. számú melléklet
szerint.

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

mális hallgatói létszám 29 800 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 23 031 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 795 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 15237-7/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. május 21.

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

(13631/2007.)
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2. számú melléklet

A DEBRECENI EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LEVÕ INGATLANOK LISTÁJA

Sorszám Megye Cím
Helyrajzi

szám
Használatba

vétel éve
Használó
szervezet

Összesen

ha m2 Ak., fill.

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 2. 1398/1 1999 OEC 4346 0,00

2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 4. 1398/2 2005 OEC 4370 0,00

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Bethlen G. u. 58–60. 5847/3 1992 OEC 2870 0,00
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3. számú melléklet

A DEBRECENI EGYETEM ÁLTAL TARTÓSAN BÉRBE VETT INGATLANOK LISTÁJA

Sorszám Megye Cím Helyrajzi szám
Bérbevétel

Bérbe adó
Összesen

kezdete lejárta ha m2 Ak., fill. rendeltetés

1 Hajdú-Bihar Debrecen Látókép 0334/1 1999 2009.03.31. ÁPV Rt. / NFA 79 5428 3244,11 szántó

2 Hajdú-Bihar Debrecen Bem tér 18/c 21066/2 határozatlan MTA ATOMKI 898 helyiségek

3 Hajdú-Bihar Debrecen Kassai út 26. 10796/11 2004
HUNÉP CAMPUS

HOTEL Rt.
2 352 Diákotthon PPP

4 Hajdú-Bihar Debrecen Móricz Zs. krt. 22. 22227 2001 2021 HUNÉP UNIVERSAL Rt.
1-2 épület

alagsor
Családorvosi
Tanszék PPP

5 Hajdú-Bihar Debrecen Móricz Zs. krt. 22. 22227 2002 2021 HUNÉP INVEST Rt. 1-2 épület tetõtér
Aneszteziológiai

Tanszék PPP

6 Hajdú-Bihar Debrecen Móricz Zs. krt. 22. 22227 2003 2023 HUNÉP INVEST Rt.
2-3 épület

alagsor
Magatartástudományi

Intézet PPP
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A Semmelweis Egyetem
alapító okirata

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

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

– a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Buda-
pest, amelynek jogelõdje az 1955-ben létrehozott Orvosto-
vábbképzõ Intézet, az Orvostovábbképzõ Intézetrõl szóló
1973. évi 32. sz. tvr.-el létrehozott egyetemi jellegû fõis-
kola, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményei-
rõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alapján mûködõ Orvosto-
vábbképzõ Egyetem, Budapest; az intézmény 1993-ban
vette fel Haynal Imre nevét;

– a Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, amelynek
jogelõdje az 1925. évi VKM 7200/XIII. sz. rendelet alap-
ján megnyitott Magyar királyi Testnevelési Fõiskola, majd
1946-tól Testnevelési Fõiskola, a Testnevelési Fõiskolá-
nak egyetemi jellegû fõiskolává átszervezésérõl szóló
1975. évi 16. sz. tvr.-el átszervezett egyetemi jellegû Test-
nevelési Fõiskola, majd 1989-tõl Magyar Testnevelési
Egyetem;

– a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest,
amelynek jogelõdje a Nagyszombati Egyetem 1769-ben
alapított orvosi kara, az orvostudományi egyetemek szer-
vezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyá-
ról szóló 27/1951. (I. 28.) MT. sz. rendelet alapján önálló-
vá vált orvostudományi egyetem, amely a Budapesti
Orvostudományi Egyetem elnevezésérõl szóló 1969. évi
33. számú tvr.-rel vette fel a Semmelweis nevet.

1. Az intézmény hivatalos neve: Semmelweis Egyetem.
Rövidített megnevezése: SE.
Angol nyelvû megnevezése: Semmelweis University.

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

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

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1085 Budapest, Üllõi út 26.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (kifutó egyetemi szintû
képzés),

– 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (kifutó
egyetemi szintû képzés),

– 9700 Szombathely, Károli G. tér 4. (kifutó egyetemi
szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Semmelweis Egyetem Általános Iskola és Gim-
názium

– címe: 1125 Budapest, Diana u. 35–37.,

– neve: Semmelweis Egyetem Napközi Otthonos Óvo-
dája

– címe: 1089 Budapest, Elnök u. 4.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 851121

7. Az intézményhez tartozó
7.1. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
– neve: Országos Igazságügyi Orvostani Intézet
– címe: 1091 Budapest, Üllõi út 93.
Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ

szakfeladat száma
– szakág: 851400
– szakfeladat: 851956

– neve: Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete
– címe: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 6–8.

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

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

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

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

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével,
mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi ismeretek átadásával, hozzájárul a hallgatók felké-
szítéséhez az értelmiségi létre.

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt
területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelke-
zései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a
szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus-, népegész-
ségügyi szakemberképzésben, beleértve a más felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és tovább-
képzését is.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészség-
ügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó kü-
lön jogszabályok rendelkezései szerint.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgál-
tatót létesít és tart fenn klinikai központként.

– Az oktatás, a kutatás és a betegellátás színvonalas el-
látásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és
ápol.

– Segíti a versenysportot.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést

végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

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

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

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl

származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény fenntartása,
92.62 egyéb sporttevékenység.

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

képzési terület:
– orvos- és egészségtudományi,
– sporttudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: orvos- és egészségtudományi,

sporttudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: társadalomtudomány, infor-

matika.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– egészségügy.

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

– orvostudományok,
– társadalomtudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállí-
tás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a te-
vékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemel-
tetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos há-
nyadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.
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Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

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

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-

szeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-
pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– az egészségfejlesztés által nem finanszírozott gyó-
gyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari termékek
gyártása, illetve nyomdaipari szolgáltatások végzése,
munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
52.31 gyógyszer-kiskereskedelem,
52.32 gyógyászati termék kiskereskedelme,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
63.40 szállítmányozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
72.30 adatfeldolgozás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás.

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

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

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

01.25 egyéb állatok tenyésztése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
52.31 gyógyszer-kiskereskedelem,
52.32 gyógyászati termék kiskereskedelme,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
63.40 szállítmányozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
72.30 adatfeldolgozás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, klinika, dokto-
ri iskola mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti kép-
zési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatai-
nak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Általános Orvostudományi Kar,
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– Fogorvostudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Testnevelési és Sporttudományi Kar,
– Egészségügyi Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben gyógyító-megelõzõ, kollégiumi,
informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári feladatot
ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági, belsõ ellenõrzési, igazgatási és szervezési, mû-
szaki szolgáltató funkcionális szervezeti egységeket tart
fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,
melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370949/1998/0100
számú vagyonkezelési szerzõdéssel, amelyet a
390055/2002/0101 számú szerzõdés módosított.

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

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.

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

mális hallgatói létszám 11 000 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 8439 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 1424 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 15237-24/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. május 21.

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

(13631-5/2007.)
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2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Címe: 1088 Budapest, Mikszáth tér 4.
Helyrajzi száma:
Használat jogcíme: bérlet.

Címe: 1082 Budapest, Nap u. 25.
Helyrajzi száma:
Használat jogcíme: bérlet

Címe: 1088 Budapest, Puskin u. 11–13.
Helyrajzi száma:
Használat jogcíme: bérlet

Címe: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 15.
Helyrajzi száma:
Használat jogcíme: bérlet

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.
Helyrajzi száma:
Használat jogcíme: ágybérlet

Címe: 1054 Budapest, Aulich u. 3.
Helyrajzi száma: 24734/A/12.
Használat jogcíme: bérlet

Címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 62.
Helyrajzi száma:
Használat jogcíme: bérlet

Címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 62.
Helyrajzi száma:
Használat jogcíme: bérlet

Címe: 1085 Budapest, József krt. 58. I. e. 14.
Helyrajzi száma: 35637/A/12.
Használat jogcíme: bérlet

Címe: 1125 Budapest, Diósárok út 1–3.
Helyrajzi száma: 10168/2.
Használat jogcíme: használat
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT MÓDOSÍTÁSA

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) értesíti a tisztelt érdeklõdõket, hogy a Hivatalos Ér-
tesítõ 2007. június 27-én megjelent 26. számában meghirdetett Budapest IX., belterület 38293/56., 38293/57. helyrajzi
számokon nyilvántartott, 2 ha 0736 m2 és 5 ha 9265 m2 területû, kivett sporttelep, közismert nevén: Fradi-pálya megne-
vezésû ingatlanok nyilvános pályázati felhívásának ajánlattételi idõpontja módosításra került.

Az új ajánlattételi határidõ:
2007. szeptember 17-én 10 óra.

A pályázati felhívás egyebekben változatlan maradt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLAN
FÖLDHASZNÁLATI JOGÁRA

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: ÉDUKÖVIZIG) (9021 Gyõr,
Árpád u. 28–32.)

nyilvános pályázat

keretében földhasználatot biztosít a Magyar Állam tulajdonában és az Igazgatóság vagyonkezelésében lévõ, a gönyûi
098/2. hrsz.-ú ingatlan 9 ha 0151 m2-re, továbbá opciós jogot biztosít 2009. december 31. napjáig a gönyûi 098/2. hrsz.-ú
ingatlan 11 ha 9491 m2-re.

1. A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõt, hogy:
– a területre a ráépítés szabályai szerint építmény(eke)t lehet elhelyezni a dokumentációban foglalt feltételekkel,
– a földhasználat idõtartama 40 (negyven) év,
– a földhasználati jogviszony részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.

2. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
– a földhasználati díj és az opcionálási díj megjelölését a dokumentáció szerinti bontásban. A minimális díjakat a do-

kumentáció tartalmazza,
– az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolásokat (APEH, tb, VPOP),
– az ajánlat benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, alapító okiratot,
– aláírási címpéldányt,
– mérleget az utolsó lezárt üzleti évrõl,
– a terület tervezett hasznosítását a dokumentáció szerint,
– az intermodalitás nyújtotta lehetõségek kihasználása mértékének bemutatását,
– az ajánlattevõ fizetõképességérõl bankinformációt,
– az ajánlattevõ tevékenységével kapcsolatos referenciákat,
– az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás és a dokumentáció feltételeit el-

fogadja és a kiírásban szereplõ tájékoztatásokat tudomásul veszi.

3. A pályázati ajánlat benyújtása:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati ajánlatot egy darab zárt, cégjelzés nélküli boríték-

ban „Gyõr–Gönyû kikötõ földhasználati jog” jelige feltüntetésével 1 (egy) eredeti és 2 (kettõ) az eredetivel mindenben
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megegyezõ másolati példányban kell benyújtani személyesen, vagy írásbeli meghatalmazás alapján, meghatalmazott út-
ján a kiíró felhívása szerinti határidõben és címre (az „eredeti” és „másolat” jelleg feltüntetésével). Amennyiben az ere-
deti és a másolati példányok között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró az eredeti pályázati anyagot tekinti érvényesnek.
A zárt borítékon fel kell tüntetni, hogy „Nem bontható fel 2007. szeptember 5. napján 11 óráig”.

4. A pályázati ajánlat benyújtásának helye:
ÉDUKÖVIZIG (9021 Gyõr, Árpád u. 28–32.) 303. szoba.

5. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje:

2007. szeptember 5. 11 óra.

Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi
határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 nap.

6. A pályázati ajánlat bontása:
A pályázati ajánlat bontása nyilvános. A pályázati ajánlat bontásának helye: ÉDUKÖVIZIG (9021 Gyõr, Árpád

u. 28–32.) III. emeleti tárgyaló.
A pályázati ajánlat bontásának idõpontja: 2007. szeptember 5. 11 óra.

7. A pályázati ajánlat elbírálása:
A pályázati ajánlat elbírálása során a pályázatok rangsorolásának fõ szempontjai fontossági sorrendben:
– megajánlott földhasználati díjak és opcionálási díj,
– a szerzõdéstervezetben meghatározottnál kedvezõbb vállalt fizetési határidõ,
– az intermodalitás nyújtotta lehetõségek kihasználásának mértéke,
– a hasznosítás célja, módja,
– a hasznosítási módra vonatkozó referencia.

A pályázati ajánlat elbírálási idõpontja az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 10 (tíz) munkanapon belül, melyet a ki-
író egy alkalommal, legfeljebb 15 (tizenöt) nappal meghosszabbíthat. A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonat-
kozó döntésrõl írásban, az ajánlattételi határidõ lejártától számított 15 (tizenöt) napon belül, illetve az elbírálási határidõ
esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 (tizenöt) napon belül tájékoztatja az ajánlattevõket.

A szerzõdés megkötésének tervezett idõpontja: az elbírálásról való tájékoztatást követõ 5 munkanapon belül.

8. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a pályázati felhívást visszavonja,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a pályázat sorra következõ helyezettjével kössön szerzõdést,
– az ajánlattevõtõl az ajánlat lényegét nem érintõ technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak

elõrebocsátásával, hogy az ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a
pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok
sorrendjét módosíthatná.

9. 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.

10. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– a kiírás szerinti ajánlati kötöttségnél rövidebb kötöttségi határidõt tartalmaz,
– 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 igazolta, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék),
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– a pályázó nem a kiíró által biztosított dokumentáció alapján nyújtja be pályázatát,
– az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek (pl. az ajánlattevõ nem csatolja be az elõírt

iratokat, nyilatkozatokat), vagy az ajánlattevõ a benyújtott nyilatkozatok alapján alkalmatlan a szerzõdés teljesítésére.

11. Egyéb elõírások:
Az egyéb információkat a dokumentáció tartalmazza.

12. A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható készpénzben 80 000 Ft + áfa összegért az ÉDUKÖVIZIG
székhelyén a 303. szobában 2007. augusztus 15. napjáig, munkanapokon 9–11 óráig.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Miskolci Határõr Igazgatóság

nyílt árverés

keretében, egy tételben értékesíti használt, felesleges, üzemképtelen mûszaki, elhelyezési (irodabútor 37 db, PB-gáz-pa-
lack 7 db, vaslemez iratszekrény 19 db, fénymásoló 7 db, írógép 4 db, egyéb mûszaki anyag 48 db) eszközeit, összesen:
122 db, 233 300 Ft kikiáltási áron.

Az árverés idõpontja:
2007. augusztus 9. 10 óra.

Helye: Miskolci Határõr Igazgatóság Miskolc, Szeles út 73.
Az anyagokat megtekinteni az árverés napján helyben, illetve kihelyezett raktárunkban lehet 7.30–9 óra között. A ki-

helyezett raktárba történõ szállítást, az igazgatóság saját gépjármûvel biztosítja, melynek indulási ideje 8 óra.
Bõvebb információ Szabó Sándortól kérhetõ (munkaidõben 7.30–16 óra között) a 06 (30) 370-9353-as telefonszá-

mon.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2. szám, a továbbiakban: kiíró) a Kincstári Va-
gyoni Igazgatóság megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ

Nagyar 3/1. hrsz.-ú, természetben Nagyar, Petõfi Sándor u. 1. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megneve-
zésû mûemlék ingatlant.

A pályázat általános feltételei:
Telek területe: 1 ha 4182 m2, épületek bruttó szintterülete: 534 m2.
Ajánlati biztosíték: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10034002-01743654 számú szám-

lájára kell átutalni „Kende-Kúria” jelige megjelölésével.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanra a helyi önkormányzatnak elõvásárlási jog van, egyebekben per-, teher- és igénymentes.
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A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve
– amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) leg-
feljebb 20% eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvá-
nítható, a KVI Hasznosítási Tanácsának javaslata alapján – a KVI nyilvános ártárgyalást tarthat.

Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes ajánlatot
benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

Az ingatlan általános ismertetése:
Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a 1,4182 ha nagyságú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû,

Nagyar belterületi 3/1. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, mely a valóságban Nagyar, Petõfi Sándor u. 1. szám alatt fek-
szik a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében áll. Az in-
gatlan a kb. 500 lelket számláló Nagyar községben található, mely a Tisza folyó partján az Öreg Túr torkolatánál fekszik.
A község gépjármûvel való megközelíthetõsége közepes (Fehérgyarmathoz 12, Nyíregyházához 82, Debrecenhez
képest 90 km távolságra található).

Az ingatlannak a községen belüli fekvése és megközelíthetõsége kiváló, teljesen közmûvesített. Az ingatlanon két kú-
ria található, melyek közül a régebbi az 1700-as évek végén (Luby-Kúria), míg az újabb az 1800-as évek elsõ harmadá-
ban (Kende-Kúria) épülhetett. Az épületek elnevezése terén a kutatók véleménye némiképpen eltérõ. A Luby-Kúria késõ
barokk stílusú, copf stílusjegyekkel rendelkezõ, téglafalazatú, magas tetõs mûemlék épület, melynek jelenlegi rendelte-
tése vendégház, konferenciák megtartására. A Kende-Kúria klasszicista stílusban épült ugyancsak téglafalazatú
mûemlék épület, mely jelenleg szintén vendégházként funkcionál.

Az ingatlan mûemléki védelem alatt áll, MTsz: 6023. A leendõ tulajdonosnak figyelembe kell venni a kulturális örök-
ség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvényben foglalt jogokat és kötelezettségeket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a kiíró részérõl Németh Gyula ad a 06 (30) 968-5240-es számú tele-
fonon, vagy személyesen a kiíró székházában, idõpont-egyeztetés alapján.

Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti
napra esik, akkor az azt követõ elsõ munkanapon) 10 órakor, illetve elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati dokumentáció átvétele. Átvehetõ 10 000 Ft befizetése ellenében a kiíró
fenti címén munkanapokon 9–14 óra között 2007. szeptember 10. napjáig.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Kende-Kúria” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köte-
les az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha az azonos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés
adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. szeptember 13. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi
határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a kiíró felhívására, illetõleg nyilvános ártárgyalás során módosítha-
tók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig kö-
teles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint köteles a pályázók számát
és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, 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, kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott kitöltött és

cégszerûen aláírt formanyomtatványokat, melyek az alább részletezettek feltétel nélküli elfogadását tartalmazzák.
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatko-
zik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
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A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban, nettó + áfabontásban a pályázó aláírásával

(1. sz. formanyomtatvány),
2. a pályázó nevét és azonosító adatait (magánszemély esetében: lakcím, levelezési cím, telefonszám, telefaxszám,

szül. év, hó, nap, anyja neve, személyi igazolvány száma, személyi azonosító; cég esetében: cégjegyzék száma, székhe-
lye, képviselõ neve, telefonszáma, telefaxszáma és e-mail címe, KSH azonosító száma, statisztikai számjele, csatolni
kell 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány eredeti példányát, „bejegyzés alatt” esetén
az azt igazoló hiteles igazolást (2. sz. formanyomtatvány),

3. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell kiegyenlíteni (3. számú forma-
nyomtatvány),

4. 30 napnál nem régebbi igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben hat hónapnál régeb-
ben lejárt köztartozása (adó-, vám-, illeték-, illetve társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs (4. számú
formanyomtatvány),

5. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napjáig a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett MÁK 10034002-01743654 számú számlájára beérkezzék) (5. számú formanyomtatvány),

6. a pályázó gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvé-
teli szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva teszi meg
ajánlatát (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását
nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult (8. számú formanyomtatvány),

9. 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 tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlí-
téséig fenntartja (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát (13. számú formanyom-
tatvány),

14. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy tudomásul veszi hogy az ingatlan mûemlék, és a leendõ tulajdonos-
nak figyelembe kell vennie a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvényben foglalt jogokat és kötele-
zettségeket (14. számú formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás

eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A visszafizetés idõpontjaként az átutalás kezdeményezésének dátuma te-
kinthetõ. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálási határidõt meghosszabbítja, mely-
nek 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 meg-
hosszabbítani.

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.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pá-
lyázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az
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ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felme-
rülõ más okból hiúsul meg.

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.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra való fel-
hívás 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.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékesítési szempontok fontossági sorrendben:
1. a megajánlott vételár összege,
2. vállalt fizetési mód és határidõ,
3. a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok

alapján összességében a legjobb ajánlatot tette.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék erejéig fizetési
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 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.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt
ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vé-
telárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. 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,

4. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,

5. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-
sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltozását.

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:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
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4. a részvételi feltételek között meghatározott feltételeknek eleget tesz, továbbá, ha a pályázó a kiíró által rendelke-
zésre bocsátott formanyomtatványokat – további feltételek támasztása nélkül – elfogadólag aláírja.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség, az alábbi iratok vonat-
kozásában:

1. az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-
száma, elektronikus levelezési címe, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 nap-
tári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, statisztikai számjel),

2. arról szóló igazolások, hogy a pályázónak adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége nincs,
3. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát,
4. az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ

adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény,
5. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását

nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult.

A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiány-
pótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat be-
adási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyan-
azon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs
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 pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Németh Gyulától [telefon: 06 (30) 968-5240], illetve a kiíró
székházában.

Az FVM Szõlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskemét (6000 Kecskemét, Úrihegy 5/A) a továbbiakban: kiíró
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából 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 az FVM Szõlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskemét va-
gyonkezelésében lévõ

Budapest X. kerület, 41014/14. hrsz.-ú, természetben Budapest X. ker., Maláta u. 2., Budapest. X. ker., Jászberényi
út 1. szám alatti, kivett pince és üzem megnevezésû, 1.3338 ha területû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-01742952-90000009 számú

számlájára kell átutalni, az alábbiakban lévõ jelige megjelölésével:
Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni. Az ajánlati biztosíték a

nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.

Az ingatlan per- és igénymentes, terhek a következõk:
– Használati jog (ingyenes) pinceszellõzõk megközelítésére és használatára, jogosult: Kõbányai Sörgyár.
– Kártérítési igény kizárása, jogosult: Magyar Államvasutak (megjegyzés: a teher törlése folyamatban van).

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
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(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan általános ismertetése:
Az ingatlan városias beépítésû területen, a lakóterület és az intézményi-ipari terület határán, Budapest egyik legfor-

galmasabb közlekedési csomópontja (Éles sarok) közvetlen közelében helyezkedik el. Az ingatlan közvetlenül határos a
Kõbányai Sörgyár telekingatlanaival. A terület a Maláta utca felõl az Éles sarok felé lejt, szabálytalan alakú. A telekin-
gatlanon a kiíró üzemi épületei találhatók, míg a telekingatlan alatt, erre a célra kialakított – gépjármûvel is járható –
mélyudvarokból kialakuló pincerendszer húzódik. A kiterjedt pincerendszer a telekingatlan területén túlnyúlik, elsõsor-
ban a Maláta utca irányába. Az ingatlan összközmûves, mellette a Jászberényi úton és a Maláta utcában is közmû-gerinc-
vezetékek húzódnak. A közmûcsatlakozások a Maláta utca irányából kerültek kiépítésre. Az ingatlan eredeti funkciója a
Kõbányai Sörgyár 1900-as évek elsõ felében létesített telephelye, pincerendszere. Ezt a funkciót váltotta fel az FVM
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet Kísérleti Pincészete, Budapest által ellátott feladat. A Kísérleti Pincészetet a fel-
ügyeleti szerv 2005-ben megszüntette, jogutódjaként a kiírót jelölte ki. Az ingatlan épületei és pincerendszere jelenleg
kiürítetten, használaton kívüli állapotban vannak.

Pályázati dokumentáció:
A kiíró az ingatlanokról bõvebb információt, valamint a pályázó által kitöltendõ formanyomtatványokat tartalmazó

pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére. A dokumentáció átvehetõ a kiíró székhelyén (6000 Kecske-
mét, Úrihegy 5/A). A kiíró a vásárlásról a pályázó nevére igazolást állít ki. A pályázati dokumentáció megvásárlása a pá-
lyázaton való részvétel feltétele. A dokumentáció ára 20 000 Ft + áfa, mely HUF-ban, készpénzzel, vagy banki átutalás-
sal fizetendõ.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári nap (amennyiben az heti pihenõnapra,

vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követõ elsõ munkanap) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés
alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatot zárt, jelzés nélküli borítékban, „Budapest, Maláta u. 2.” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
székhelyén (6000 Kecskemét, Úrihegy 5/A) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíró-
hoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt „Eredeti” felírással megjelölni. Ha a pályázó által benyújtott
példányok között eltérés adódik, az „Eredeti” felírással megjelölt példányban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. szeptember 4-én 10 óra.

Az ajánlatokat a kiíró székhelyén (6000 Kecskemét, Úrihegy 5/A), az igazgatói titkárságon kell a megjelölt határidõig
leadni. A kiíró postai úton pályázatot nem fogad el, azt érvénytelennek tekinti.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan ke-
zelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor a kiíró fenti címén, zárt körben, köz-
jegyzõ jelenlétében történik.

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.

1654 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/31. szám



1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról (1. számú formanyomtatvány),
2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köz-
tartozása (adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs és a pályázó erre vonatkozó
nyilatkozatát (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 10025004-01742952-90000009 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát
(7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó gazdasági társaság képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén meg-
kötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (10. számú formanyomtatvány),

11. 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 (11. számú formanyomtatvány),

12. 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 (12. számú formanyomtatvány),

13. 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 (13. számú formanyomtatvány),

14. 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 (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (15. számú formanyomtatvány),

16. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a pincerendszer állapotáért felelõsséget nem vállal
(16. számú formanyomtatvány),

17. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (17. 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.
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A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat aján-

lotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 5 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-01742952-90000009 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 nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén 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.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5., 6., 7., 8. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában lehetséges. A hiánypót-
lást a pályázó önként megteheti. Ha a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában
közölnie kell. Ugyanazon dokumentumra 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 pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: dr. Kovács Zoltán jogi képviselõ, telefon: (30) 206-3116.

A Szombathelyi Határõr Igazgatóság, mint árvereztetõ (9700 Szombathely, Söptei u. külsõ) vagyonkezelõ a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a kincstári 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 vagyonelemeket:

Szombathelyi Határõr Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Térmérték
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Bozsok, Rákóczi u. 100. 265/1. 14 631 Udvar és 5 egyéb épület 1/1 26 100 460 4 350 076

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 2 610 000 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint.
Az ingatlan per- és igénymentes. Teherként a Bozsok Község Önkormányzata javára elõvásárlási jog van bejegyezve a tulajdoni lap
III. részére.

Az árverés idõpontja: 2007. augusztus 21. 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.
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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 vételár-
hátralék 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.
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.) (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 Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fej-
lõdésneurológiai Intézet (továbbiakban: vagyonkezelõ) vagyonkezelésében álló alábbiakban felsorolt ingatlanokat:

1. Budapest XII. ker., 9555. hrsz.-ú, a természetben Budapest XII., Béla király út 20. sz. alatti, 25 358 m2 területû, la-
kóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlan,

ajánlati biztosíték: 150 000 000 Ft, azaz egyszázötvenmillió forint.

2. Budapest XII. ker., 9556/1. hrsz.-ú, a természetben Budapest XII., Béla király út 18–1. sz. alatti, 2127 m2 területû,
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlan,

ajánlati biztosíték: 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint.

3. Budapest XII. ker. 9556/3. hrsz.-ú, a természetben Budapest XII., Béla király út 18–2. sz. alatti, 4121 m2 területû, la-
kóház, udvar megnevezésû ingatlan,

ajánlati biztosíték: 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint.
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4. Budapest XII. ker., 9556/4. hrsz.-ú, a természetben Budapest XII., Laura út 1. sz. alatti, 1795 m2 területû, lakóház,
udvar megnevezésû ingatlan,

ajánlati biztosíték: 12 000 000 Ft, azaz tizenkettõmillió forint.

5. Budapest XII. ker., Béla király út 18–20.–Laura u. 1. sz. alatti (hrsz.: 9555., 9556/1., 9556/3. és 9556/4.) ingatlan-
együttes,

ajánlati biztosíték: 200 000 000 Ft, azaz kettõszázmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a vagyonkezelõ Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlõ-
désneurológiai Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490480-00000000 számú számlájára kell átutalni
(amelynek az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie), az alábbiakban felsorolt jeligék egyikének
megjelölésével:

– az 1. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9555. hrsz.”,
– a 2. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9556/1. hrsz.”,
– a 3. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9556/3. hrsz.”,
– a 4. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9556/4. hrsz.”,
– az ingatlanegyüttes (5. sz.) esetében: „Budapest XII., Béla király úti ingatlanegyüttes”.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részt magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Pályázni az ingatlanokra külön-külön (1–4 sz. ingatlanok), vagy az ingatlanegyüttesre (5. sz.) együtt is lehet.
A 9555. hrsz.-ú ingatlanon a Budapest Fõváros Elektromos Mûvek részére villamos berendezések elhelyezését bizto-

sító használati jog van, az ingatlanok egyebekben per-, teher- és igénymentesek.
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:
A négy ingatlanból álló ingatlanegyüttes a vagyonkezelõ további három, értékesítésre nem kerülõ ingatlanával szer-

ves egységet alkot, közmûveik nem kerültek leválasztásra. A négy értékesítendõ ingatlan azonban a természetben jól el-
határolható egymástól és a többi ingatlantól is. A 2., 3., 4. sz. ingatlanokat a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet mûemlé-
ki jelentõségû területté, míg az 1. sz. 9555. hrsz.-ú ingatlant a 27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelet mûemlékké nyilvánította
a Frivaldszky–Mauthner–Pálffy-villa és történeti kertje harmonikus egységének, építészeti és történeti, kertépítészeti ér-
tékeinek megõrzése érdekében. A mûemléki ingatlan átadás-átvétele az oktatási és kulturális miniszter jóváhagyásában
foglaltak szerint, a jelenlegi állapot pontos és részletes dokumentálásával, a kiemelten védendõ mûtárgyakat is tartalma-
zó vagyonleltárral és az építéstörténetet is tartalmazó tudományos dokumentációval történik, amelyet a kiíró a nyertes
pályázó(k) rendelkezésére bocsát. Az ingatlanok részletes leírását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A létesítmény
üresen áll, jelenleg használaton kívül van.

A kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

A pályázati dokumentációra vonatkozó információk:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.

A pályázati dokumentáció ára:
1. sz. ingatlan (9555. hrsz.): 180 000 Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint (150 000 + 30 000 Ft áfa),
2. sz. ingatlan (9556/1. hrsz.): 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint (50 000 Ft + 10 000 Ft áfa),
3. sz. ingatlan (9556/3. hrsz.): 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint (50 000 Ft + 10 000 Ft áfa),
4. sz. ingatlan (9556/4. hrsz.): 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint (50 000 Ft + 10 000 Ft áfa),
5. sz ingatlanegyüttes esetében: 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint (250 000 Ft + 50 000 Ft áfa).

A pályázati dokumentáció – árának csekken történõ befizetését követõen, valamint titkossági nyilatkozat aláírása elle-
nében – a kiíró fenti címén, az I. em. 101. sz. szobában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatal-
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mazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak
mértékét.

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

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti

napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az alábbi jelige
– az 1. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9555. hrsz.”,
– a 2. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9556/1. hrsz.”,
– a 3. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9556/3. hrsz.”,
– a 4. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9556/4. hrsz.”,
– az ingatlanegyüttes (5. sz.) esetében: „Budapest XII., Béla király úti ingatlanegyüttes”

egyikének feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve
meghatalmazott útján a kiíró fenti címén az I. em. 101. sz. szobában kell benyújtani, úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Egy pá-
lyázó csak egy ajánlatot nyújthat be. Ha a pályázó által benyújtott ajánlati példányok között eltérés adódik, az eredetinek
megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. szeptember 5. (szerda) 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. A kormányrendelet 48. §-a értelmében:

(1) Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg a 42. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig köte-
les titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá bizalmasan kezelni a kiíró által a részletes dokumentációban vagy
bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást
nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal, és konzorcionális ajánlat esetén a résztvevõkkel való kap-
csolattartásra.

(2) Ha az ajánlattevõ vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a kiíró az ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.

(3) A kiíró a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve a 42. § (2) és
(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak,
sem a pályázaton részt vevõknek nem adhat.

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, a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a számú, magánszemély esetében 2/b számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám- és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal szemben fenn-
álló lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),
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6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a vagyonkezelõ Svábhegyi
Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlõdésneurológiai Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01490480-00000000 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, illetve a vagyonkezelõ nem vállal fele-
lõsséget 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 vagyonkezelõ az adásvételi szerzõdésben egyoldalú el-
állási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a vagyonkezelõ a Magyar Állam tu-
lajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró, illetve a vagyonkezelõ nem vállal felelõsséget az
illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, il-
letve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásá-
ból, illetve településfejlesztési 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 teljes ingatlanegyüttesre tett ajánlat esetén nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat ingatlanonként külön-külön is ér-
telmezhetõ-e (15. számú formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosítékot a vagyonkezelõ a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve
az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõ részére.
Eredményes pályázat esetén a vagyonkezelõ az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálá-
sának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A vagyonkezelõ ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosíté-
kot, ha a KVI az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meg-
hosszabbodik, 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 vagyonkezelõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosí-
ték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés
megkötése a nyertes ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíté-
kot elveszti. Az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés az ajánlattevõnek
felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

2007/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1661



Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, az I. em. 101. számú szobában kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.

A pályázat rangsorolásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben:
– a megajánlott vételár összege,
– az egyformán kedvezõ ajánlatok közül elõnyt élvez a teljes – négy ingatlanból álló – ingatlanegyüttesre együttes

ajánlatot adó pályázó,
– a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok

alapján összességében a legjobb ajánlatot tette.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 (nyolc) 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 vagyonkezelõ, a banknak a pályázati felhívásban
megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési köte-
lezettséget 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 vagyonkezelõ, a banknak a pályázati felhívás-
ban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhát-
ralékra – 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 vagyonkezelõ 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 vagyonkezelõ Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlõdésneurológiai Intézet Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01490480-00000000 számú számláján történõ megjelenését követõen haladéktala-
nul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a vagyonkezelõ 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.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában 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.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályázatok”
menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság Értékesítési fõosztályának titkárságán [telefon: +36 (1) 373-5715].

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16. – a továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

1. számú Debrecen Körzeti Földhivatalnál a 2984. hrsz.-ú „kivett üdülõépület és udvar” megnevezésû 3130 m2 terü-
letû, természetben Tiszacsege, Muskátli u. 1. szám alatt található ingatlant;

2. számú Budapest, 1. Számú Körzeti Földhivatalnál a 70/1. hrsz.-ú „kivett épület és udvar” megnevezésû 5937 m2 te-
rületû, Budapest XI. kerület, külterületén található ingatlant;

3. számú Tata Körzeti Földhivatalnál a 2415/29. hrsz.-ú „kivett lakóház udvar” megnevezésû 918 m2 területû,
2890 Tata, Zsigmond utca 35/1. szám alatt található ingatlant;

4. számú Kiskunhalas Körzeti Földhivatalnál a 6012/2. hrsz.-ú telephely megnevezésû 22 ha 3466 m2 alapterületû,
természetben Kiskunhalas, Szegedi út 75. szám alatt található és

Kiskunhalas Körzeti Földhivatalnál a 6012/4. hrsz.-ú épület és udvar megnevezésû 9 ha 0329 m2 alapterületû, termé-
szetben Kiskunhalas, Szegedi út 73. szám alatt található ingatlanegyüttest;

5. számú Siófok Körzeti Földhivatalnál a 9526. hrsz.-ú „kivett üdülõépület, gazdasági épület és udvar” megnevezésû
1618 m2 alapterületû, 8600 Siófok, Fõ utca 84. szám alatt található ingatlant;

6. számú Kiskõrös Körzeti Földhivatalnál a 0324/2. hrsz.-ú „kivett telephely, kivett út, és erdõ” megnevezésû össze-
sen 39 ha 8788 m2 alapterületû, természetben Kiskõrös külterületén található ingatlant.

Az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös és a 6. számú ingatlanokra/ingatlanegyüttesre csak külön-külön tehetõ ajánlat.
Ajánlati biztosíték
1. számú ingatlan tekintetében: 10 000 000 Ft, tízmillió forint,
2. számú ingatlan tekintetében: 7 000 000 Ft, hétmillió forint,
3. számú ingatlan tekintetében: 4 000 000 Ft, négymillió forint,
4. számú ingatlanegyüttes tekintetében: 43 000 000 Ft, negyvenhárommillió forint,
5. számú ingatlan tekintetében: 6 000 000 Ft, hatmillió forint,
6. számú ingatlan tekintetében: 100 000 000 Ft, százmillió forint.
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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 na-
pon be kell érkeznie) a jelige

1. számú ingatlan vonatkozásában „Tiszacsege, Muskátli u. 1.”
2. számú ingatlan vonatkozásában „Budapest XI. kerület, külterület.”
3. számú ingatlan vonatkozásában „Tata, Zsigmond utca 35/1.”
4. számú ingatlanegyüttes vonatkozásában „Kikunhalas, Gábor Áron Laktanya”.
5. számú ingatlan vonatkozásában „Siófok, Fõ utca 84.”
6. számú ingatlan vonatkozásában „Kiskõrös Petõfi Sándor Laktanya”.

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., a 2. a 3. és az 5. számú ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
A 4. számú ingatlanegyüttes tekintetében: a Kiskunhalas Város Önkormányzata mindkét ingatlanra elõvásárlási jog-

gal rendelkezik. A 6012/2. hrsz.-ú ingatlanból 59 m2-re távközlési vezetékjoggal rendelkezik az Emitel Távközlési Zrt.
Egyebekben az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

A 6. számú ingatlan tekintetében: az ingatlant terheli a Kiskõrös külterület 0324/1. hrsz.-ot illetõ vezetékszolgalmi
jog. Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

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:
Az ingatlan Tiszacsege üdülõtelepén, a fõút mellett, a termálfürdõ közvetlen közelében található. A sík területen elhe-

lyezkedõ ingatlanon 2 db üdülõépület áll. Mindkét épület kétszintes, az 1980-ban épült épület hasznos alapterülete
379 m2, míg az 1988-ban épült épület hasznos alapterülete 1030 m2. Az ingatlanon található még egy 125 m2 alapterületû
fedett medence és egy raktárépület is. Az épületek felújításra szorulnak.

2. számú ingatlan:
Az ingatlan Budapest XI. kerület külterületén található, erdõ és mezõgazdasági területek közé beékelõdve.
A terület közmûvesítetlen. Az ingatlanon egy földszintes tégla szerkezetû épület állt. Az épületnek, a kerítésnek és a

térburkolatoknak ma már csak a romjai láthatók.
A Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Építési szabályzata alapján a területet MGRF (mezõgazdasági rendel-

tetésû, távlatban fejlesztésre kijelölt kiskertes rekreációs terület) övezetbe került besorolásra. A közmûvesítés hiánya mi-
att még a valószínûtlen átsorolást követõen is beépítethetetlen marad.

3. számú ingatlan:
Az ingatlan Tata északi városrészének lakóövezetében fekszik. Az ingatlanon földszint és tetõtér-beépítésû lakóépü-

let található. A lakóépület 5 és félszobás, alapterülete 223 m2. Az ingatlan összközmûves, a városi közmûhálózatra csat-
lakoztatott.

4. számú ingatlanegyüttes:
Az ingatlanegyüttes két szomszédos, önálló helyrajzi számú ingatlanból áll, Kiskunhalason a Szegedi út 73–75. szám

alatt található.
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Az épületek nagy része az 1950-es és 70-es években épült, fõleg elõregyártott szerkezetek és helyi falazott szerkezetek
együttes alkalmazásával. A gyors építési technológiával felépített, lapostetõs nagy összefüggõ tetõfelületû épületek a
karbantartás, a lakatlanság miatt kisebb-nagyobb mértékben beáznak.

A villamosenergia-, ivó- és használati vízellátás megoldott volt, több szakasz azonban jelenleg használhatatlan. A vá-
rosi gázvezetékre történõ rácsatlakozás nem történt meg, a fûtést egyedi fûtéssel (olaj és szén) oldották meg.

5. számú ingatlan:
Az ingatlan a település központjától 1 km távolságra, a város üdülõövezetén a Fõ utca középsõ szakaszán, a Balatontól

600 m, a hajókikötõtõl 1 km távolságra helyezkedik el. Közvetlen közelében üdülõépületek, társasházak, panziók talál-
hatók.

Az ingatlanon 4 db épület található. Az 1930-as években épült kétszintes üdülõépület 392 m2 alapterületû, a mellék-
épületek (gondnoki lakás, raktár, fürdõ, közösségi épület) összesen 178 m2 alapterületû hagyományos szerkezetûek. Az
ingatlan összközmûves, a városi közmûhálózatra csatlakoztatott.

6. számú ingatlan:
Az ingatlan Kiskõrös város déli peremén, közvetlenül a városon keresztülhaladó 53-as fõút mentén található. Az in-

gatlan Kiskõrös közigazgatási területén, a városközponttól megközelítõleg 1 km-es távolságra van.
Az összes terület 39 ha 8788 m2, „kivett telephely, kivett út és erdõ”, melybõl az „út” megnevezésû terület nagysága

1 ha 1174 m2 a „telephely” megnevezésû terület nagysága 31 ha 1197 m2.
A laktanya jelenleg használaton kívüli. Területén és építményein (az ingatlanon összesen 51 db épület található) kar-

bantartási, állagmegóvási, felújítási munkálatok több mint öt éve nem történtek.

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, 3-as, 4-es, 5-ös számú ingatlanok/ingatlanegyüttes tekintetében (külön-külön), 24 000 Ft, azaz huszon-

négyezer forint (20 000 Ft + 4000 Ft áfa), míg a 6. számú ingatlan tekintetében, 36 000 Ft, azaz harminchatezer forint
(30 000 Ft + 6000 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. cí-
mén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon 8.30–16 óra (pénteken 8.30–13 óra) között a
Pályázati felhívás Magyar Közlönyben történt megjelenés napjától az ingatlan utolsó megtekintésére jelen pályázati fel-
hívás szerint biztosított idõpontot megelõzõ munkanap 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. augusztus 14-én és 2007. augusztus 31-én 10 órától 13 óráig tekinthetõk meg. Az ingatlanok

megtekintése 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 külön-külön) zárt, cégjelzés nélküli 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 kiíróhoz 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. szeptember 5-én 10 óra.
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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,
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.

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
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a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a 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.
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A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdálkodó szervezet esetén cég-

szerû 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-
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.: + 36 (1) 373-5720, fax: + 36 (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 értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (továbbiak-
ban: vagyonkezelõ) vagyonkezelésében álló

Budapest II., Völgy utca 9–11. sz. alatti, 11467. hrsz.-on nyilvántartott, 4862 m2 területû, beépítetlen terület megneve-
zésû és a 11468. hrsz.-on nyilvántartott, 10 778 m2 területû, kivett kórház megnevezésû ingatlanokból álló ingatlan-
együttest.

Pályázni a két ingatlanra kizárólag együttesen lehet.
Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
Ajánlati biztosíték: 50 000 000 Ft.
Az ajánlati biztosítékot forintban (HUF), „Völgy utca 9–11. sz. alatti ingatlan” jelige megjelölésével, a vagyonkezelõ

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490569-00000000 számú
számlájára kell átutalni.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül. A vételár ajánlati biztosítékon fe-
lül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
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A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése, illetve a 45. §
(1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata
alapján – a kiíró nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tar-
tása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a
kiíró írásban értesíti az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

Az ingatlan jellemzõi:
A 11468. hrsz.-ú ingatlanon három épület található (két szállóépület és a porta épülete), melyek közül az egyik szálló-

épület (az ún. Sándor-villa) és ezzel együtt a teljes ingatlan mûemléki védettség alatt áll. A szállóépület nõvérszállásként
funkcionált, jelenleg valamennyi épület üres, a portaépületben a vagyonvédelmi szolgálat tartózkodó helyisége talál-
ható. A 11467. hrsz.-ú ingatlan beépítetlen, mûemléki környezetben helyezkedik el, nincs közvetlen kapcsolata közte-
rülettel.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 109/I. §-a alapján védett ingatlan elidegenítéséhez a védettség jel-
lege szerint illetékes miniszter egyetértése szükséges. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai álláspontja szerint
történõ elidegenítéshez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetõje hozzájárult.

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV törvény 86. § (4) bek. alapján a 11468. hrsz.-ú ingatlan vonat-
kozásában a fõvárosi és kerületi önkormányzatot megegyezésük szerint elõvásárlási jog illeti meg.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2007. (III. 28.) rendeletével 2010. március
30-ig változtatási tilalmat rendelt el az ingatlanokra vonatkozóan.

Mûemlékvédelmi kötöttség:
A hasznosítási és helyreállítási, illetve építészeti beavatkozások elvégzésére, a mûemlék fenntartására, használatára a

kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendelkezések az irányadók.
Minden helyszínen végzendõ kutatási, átalakítási és építészeti tevékenység csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elõzetes engedélyével végezhetõ.

A kiíró pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére, amely részletes információt tartalmaz az
ingatlanokról.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 10. (tizedik) naptári napon (amennyiben munka-

szüneti napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) de. 10 órától du. 15 óráig van lehetõség, illetve a kiíróval elõre
egyeztetett idõpontban.

A pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól – a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól –

történõ megvásárlása. A pályázati anyag melléklete a KVI igazolása dokumentáció megvásárlásáról.
A pályázati dokumentáció a 120 000 Ft, azaz százhúszezer forint (100 000 Ft + 20 000 Ft áfa) árnak csekken történõ

befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró fenti címén, az I. em. 101. sz. szobában személye-
sen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánok-
irattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

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

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatot zárt, cégjelzés nélküli borítékban, a „Völgy utca 9–11. sz. alatti ingatlan” jel-

ige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, vagy meghatalma-
zott útján, a kiíró fenti címén az I. em. 101. sz. szobában kell benyújtani, úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn
belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Egy pályázó csak
egy ajánlatot nyújthat be. Ha a pályázó által benyújtott ajánlati példányok között eltérés adódik, az eredetinek megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. szeptember 6. (csütörtök) 10 óra.
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A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egyetlen érvényes ajánlat esetén a ki-
író felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk.

A kormányrendelet 48. §-a értelmében:
(1) Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg a 42. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig köte-

les titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá bizalmasan kezelni a kiíró által a részletes dokumentációban vagy
bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást
nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal, és konzorcionális ajánlat esetén a résztvevõkkel való
kapcsolattartásra.

(2) Ha az ajánlattevõ vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a kiíró az ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.

(3) A kiíró a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve a 42. § (2) és
(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak,
sem a pályázaton résztvevõknek nem adhat.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 óra 10 perckor történik a kiíró fenti címén, zárt
körben, közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám- és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal szemben fenn-
álló lejárt tartozása 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 vagyonkezelõ Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490569-00000000 számú számlá-
jára 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/vagyonkezelõ 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 vagyonkezelõ az adásvételi szerzõdésben egyoldalú el-
állási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a vagyonkezelõ a Magyar Állam tu-
lajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró/vagyonkezelõ nem vállal felelõsséget az illetékes
önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi
építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve te-
lepülésfejlesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),
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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).

A kiíró gondoskodik arról, hogy az ajánlati biztosítékot a vagyonkezelõ a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hir-
detmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül
visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a vagyonkezelõ az ajánlati biztosítékot a nem nyertes
pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A vagyonkezelõ
ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási 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 vagyonkezelõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosí-
ték visszafizetésére 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, amely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrendben:
– a megajánlott vételár összege,
– vállalt fizetési mód és határidõ.

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, amelynek kedvezményezettje a vagyonkezelõ, a banknak a pályázati felhívásban
megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési köte-
lezettséget kell vállalnia a vagyonkezelõ felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az
ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a vagyonkezelõ, a banknak a pályázati felhívás-
ban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhát-
ralékra – 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 vagyonkezelõ 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.
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A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a vagyonkezelõ Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01490569-00000000 számú számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon be-
lül történik.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével kerüljön sor a szerzõdés megköté-

sére,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cég-

szerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában 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 a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztályának titkárságán [telefon: +36 (1) 373-5715].
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MÉRLEGBESZÁMOLÓK

A Csabdiért Közalapítvány (2064 Csabdi, Szabadság u. 44.)
2006. évi éves beszámolója

EGYSZERÛSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Adatok E Ft-ban

Forgóeszközök 524
Eszközök 524
Saját tõke 474
Kötelezettségek –
Passzív idõbeli elhat. 50
Források 524

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

Összes közhasznú tev. bevétele 10 281
Összes bevétel 10 281
Közhasznú tev. ráfordításai 10 175
Összes ráfordítás 10 175
Tárgyévi közhasznú eredmény 106

KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a szv. tv.-ben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Csabdiért Közalapítvány 2006. de-
cember 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelen-
tés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Kuratórium

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésének ellenõrzésérõl (0713)

Az Állami Számvevõszék a közelmúltban fejezte be az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésének ellen-
õrzését, mely alapvetõen a fejlesztések stratégiai megalapozására, a nemzeti fejlesztési célkitûzések és az európai uniós
elõírások összhangjára, a szolgáltatások mûködtetésének szabályozási, irányítási és kontroll-környezetére irányult.

A szolgáltató állam már korábban is létezõ koncepciójára épülve a „Magyar Információs Társadalom Stratégia” alap-
elveiben igazodott az európai programokhoz, kiemelt célként kezelve a közigazgatás modernizálását. Ennek részstraté-
giája, az „e-Kormányzat 2005 Stratégia és Programterv” a közigazgatási szolgáltatások minõségének javítását hatéko-
nyabb, olcsóbb, mûködésében átláthatóbb állam jövõképében vázolta fel, 2005-re célul tûzte ki az állampolgárok és vál-
lalkozások számára elektronikus úton nyújtandó kiemelt közszolgáltatások (EU20) megvalósítását. Ugyanakkor a meg-
valósítás akciótervei elsõsorban a szolgáltató állam technikai feltételeinek létrehozására, az elektronizálási folyamatra
fókuszáltak.
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A közigazgatás tartalmi és informatikai fejlesztésének szerves összekapcsolásában a stratégiai célok megvalósítását
támogató szervezeti megoldások (MeH Elektronikuskormányzat Központ, Informatikai és Hírközlési Minisztérium lét-
rehozása, illetve koordinációs bizottságok mûködése) sem eredményeztek hatékony elõrelépést. A közigazgatási reform
és az e-kormányzat megvalósításának koordinált és egymást kölcsönösen támogató megközelítése érdemben csak az Új
Magyarország Fejlesztési Tervben jelent meg.

A stratégiai célok megvalósításához kialakított szabályozási környezet ellentmondásos képet mutatott. Az informá-
ciós társadalom kiépítését támogató, a hiányosságok, akadályozó tényezõk felszámolására irányuló jogalkotói tevékeny-
ség a versenyszférában és a közigazgatásban következetesnek és teljességre törekvõnek volt értékelhetõ, azonban a rész-
letek szabályozása több ponton hiányosságot mutatott (elektronikus fizetés, korlátozottan cselekvõképes személyek
ügyfélkapu-használata). Különösen kockázatosnak ítélhetõ az e-szolgáltatások költségvetési vonatkozásainak szabályo-
zatlansága, mivel ez az elfogadott, vállalt európai célok, az átláthatóság és elszámoltathatóság érvényesülése ellen hat.
Az informatikai biztonság szabályozásában lényegi elõrelépést jelentett, hogy a legfontosabb követelményeket kor-
mányrendelet határozta meg, ezzel azonban az informatikai biztonság kontrollkörnyezete még nem vált teljeskörûvé.

Az eltelt idõszak fejlesztései elsõsorban a szolgáltatások kommunikációs felületei biztosításában eredményeztek ér-
demi elõrelépést, az e-kormányzati közmû kiépítése rendkívül dinamikus fejlesztéssel a megfelelõ irányba haladt.
A rendszer alapelemei – az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat, a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu, a Kormány-
zati Ügyfél-tájékoztató Központ – 2005 közepétõl összességében eredményesen funkcionáltak. Azzal együtt, hogy az ál-
lam szolgáltató jellegének vonásai még nem váltak jellemzõvé, és az uniós célkitûzések tükrében az e-kormányzás kriti-
kus pontja még a háttérrendszerek, a közszolgálati intézmények eltérõ fejlettségi színvonala, a stratégiai célok közt sze-
replõ e-kormányzati szolgáltatások (kormányhatározatban nevesített 27 közszolgáltatás) döntõ többsége jelentõs erõfe-
szítésekkel és ráfordításokkal az elõírt szinteken megvalósult. A forrásfelhasználás – 2006 végéig, központi és intéz-
ményi szinten – összességében mintegy 20-24 Mrd Ft-ra tehetõ (mivel megbízható összesített adat nem állt rendel-
kezésre).

Az e-kormányzati szolgáltatások intézményi fejlesztései – a korábbi korszerûsítések keretében – a technikai színvonal
javításának prioritást adva és kevésbé az ügyfélközpontú közszolgáltatás igényét szem elõtt tartva indultak. Ennek pozi-
tív következménye volt, hogy az elektronikus eljárások szélesebb körét valósították meg, mint amit a kormányzat – az
EU kiemelt közszolgáltatásai alapján – a hazai viszonyokhoz igazítva kijelölt (APEH, Cégszolgálat stb.). Ezzel szemben
nem volt érzékelhetõ olyan törekvés, amely a szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai kiadásokat – az államigazgatás
egyéb költségeivel összevetve – kezelte volna, illetve ilyen megfontolásokra alapozná a takarékosabb, olcsóbb állam ki-
bontakozását.

Az e-szolgáltatások költségvetési összefüggései rávilágítottak arra, hogy a közigazgatás tartalmi változása szükség-
szerûen magával vonja a költségvetési információs rendszer módosítását is, az alapvetõ célkitûzések – az állam tevé-
kenységének átláthatósága, a közvagyonnal való elszámoltathatóság – érvényesíthetõsége érdekében. Az államháztartás
nyilvántartási rendje e célok elérését eddig korlátozottan tette lehetõvé, mert a fiskális adatok bemutatásán túl, kevéssé
alkalmas az állami tevékenység eredményességének („outcome”) megítélésére, a szakmai fejlesztések teljesítménymé-
résére, végsõ fokon a célkitûzések teljesülésének értékelésére. Elõremutató már, hogy az Új Magyarország Fejlesztési
Terv az államreform során a közigazgatás mûködésének eredményességét hangsúlyozza, melyhez szükségesnek tartja a
közremûködõk teljesítményének mérését.

Az e-kormányzati szolgáltatások hasznosulása – elsõsorban a lakossági vonatkozásokat tekintve – még alacsony fokú.
Ennek okaiban ugyanúgy szerepet játszott a felhasználói oldal elmaradottsága (közel 60%-os digitális írástudatlanság),
mint a közigazgatás elektronizálástól való idegenkedése, az e-aláírás és az e-fizetés újszerûsége a tranzakciós szolgálta-
tások esetében. Az alacsony felhasználói érdeklõdést az is magyarázta, hogy az elektronikus szolgáltatások többsége
a közelmúltban vált elérhetõvé, az állampolgárok egyelõre jobban kötõdtek a személyes ügyintézéshez, ugyanakkor
– többek között a hatásos marketingtevékenység hiányában – nem érzékelték az elektronikus eljárások elõnyeit.

Mindezekkel összefüggésben ajánlotta az ellenõrzés a Kormány figyelmébe az e-kormányzati fejlesztések, szolgálta-
tások jogszabályi környezetének teljeskörûvé tételét, illetve az összhang megteremtését, a fejlesztésekre és mûködtetés-
re fordított kiadások teljes körû kimutatására, valamint a közszolgálat eredményességének mérésére alkalmas informá-
ciós és monitoringrendszer kialakítását, továbbá az elektronikus közszolgáltatások fejlesztéséért felelõs központi szer-
vezet megfelelõ jogosítványokkal történõ felruházását. Ezen túlmenõen az illetékes minisztereknek megfogalmazott ja-
vaslatok a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és az intézményi felelõsségû e-szolgáltatások elõírásszerû
mûködtetését, továbbfejlesztésük hatékonyságát kívánják elõsegíteni.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

Komló város közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás
közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására

A pályázat a 2004. évi XXXIII. törvény alapján kerül kiírásra.

A kiíró felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a közbeszerzési törvény 267. § (5) bekezdése szerint a szolgáltatási
koncesszió egyben az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény hatálya alá is tartozik,
ezért az ajánlatkérõnek ez utóbbi törvény szerint kell eljárnia, azzal, hogy errõl a Közbeszerzések Tanácsát haladéktala-
nul írásban tájékoztatni kell.

Komló Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett me-
netrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. § rendelkezései alapján Komló város közigazga-
tási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató napi átlagban mintegy 3450 km hasznos teljesítménnyel, 21 db autó-
busszal és 43 sofõrrel látja el.

Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Komló Város Önkormányzata
7300 Komló, Városház tér 3.
06 (72) 584-020, fax: 06 (72) 584-008.
Kapcsolattartó: Horváth László, városüzemeltetési irodavezetõ.

Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Komló város vonatkozásában közszolgál-

tatási szerzõdés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást megha-
tározott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, va-
lamint a járatok indulásidõ-intervallumát, a részletes mûszaki leírást a pályázati kiírás tartalmazza.

A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
A szerzõdés idõtartama: 8 év.
A szolgáltatás megkezdésének napja: 2008. január 1.
A teljesítés helye: Komló város közigazgatási területe.
Ajánlattételi határidõ: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60. nap.

Az eredményhirdetés idõpontja: az ajánlattételi határidõ lejárta utáni rendes testületi ülést követõ 5. nap.
Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhirdetés idõpontját követõ 15 napon belül.
Elbírálás módja: az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az

ajánlatkérõ a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó ajánlattevõvel köt szerzõdést.
A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: beszerzésének határideje: ajánlattételi határidõ napja. Ára: 200 000 Ft + áfa.
A fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét az ajánlattevõ átutalással teljesítheti az ajánlatkérõ OTP Bank Rt.

11731063-15331524 számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meg-
határozott címen, hétfõ–csütörtök 8–16 óráig, illetve pénteken 8–12 óráig személyesen beszerezhetõ, illetve kérésre pos-
tai úton kerül megküldésre ajánlattevõk részére, amennyiben ellenértékének megtérítését az ajánlattevõ igazolja. A meg-
vásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.

A pályázati kiírás megvétele feltétele az eljárásban való részvételnek.
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Egyéb információ: a szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet.
A pályázatok beadása elõtt konzultációs és helyszíni bejárási lehetõséget biztosítunk. Idõpontja és helye: 2007.

augusztus 24. 9 óra, polgármesteri hivatal I. emelet kistanácskozó-terem.
A pályázati felhívást a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében, a Magyar Nemzetben, a Népszabadságban és az Új

Dunántúli Naplóban tesszük közzé.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Fõvárosi Bíróság közleménye

A Giro Bankkártya Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
közleménye

a GBC elszámolási rendszer üzletszabályzatának módosításáról

A Giro Bankkártya Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1205 Budapest, Mártonffy u. 25–27., cégjegyzékszám:
01-10-041848, cégjegyzéket vezetõ bíróság: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság) mint hitelintézeti elszámolóház, tájé-
koztatja az érintetteket, hogy a GBC elszámolási rendszer (belföldi klíring rendszer) üzletszabályzata 2007. július 1-jei
hatállyal módosul. A módosításokkal egységes keretbe foglalt „GBC Elszámolási Rendszer Üzletszabályzat”-ot a
Magyar Nemzeti Bank jogszerû képviselõje jóváhagyta.

A 2007. július 1-jétõl hatályos GBC Elszámolási Rendszer Üzletszabályzatot a hitelintézeti elszámolóház minden tag-
bank részére elküldi nyomtatott formában és a dokumentum olvasható a www.gbc.hu honlapon.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

Géntechnológiával módosított szervezetek
nem forgalomba hozatali célú kibocsátásának engedélyezésével kapcsolatos engedélytervezetnek

a géntechnológiai tevékenységrõl szóló
1998. évi XXVII. törvény 10/A. §-ának (3) bekezdése alapján történõ közzététele

Engedélytervezet:
A Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Környezetbiológiai Intézet engedélykérelme alapján a Géntechno-

lógiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság (a továbbiakban: Géntechnológiai Bizottság) javaslatát, továbbá az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: szakhatóság) 14/2767/4/2007. ügy-
számú elsõ fokú szakhatósági állásfoglalását figyelembe véve az FVM géntechnológiai hatósága az alábbi feltételekkel
engedélyezni kívánja a „sütõélesztõ eredetû trehalóz-6-foszfát-szintáz génnel transzformált burgonyafajták szárazságtû-
rõ képességének szabadföldi tesztelése céljából

2007. április 1.–2009. szeptember 30.

közötti idõszakra történõ kibocsátást:

– A kísérleti terület Keszthely-Szendrei telep maximum 5000 m2 .
– A transzgénikus fajták körül más rokon fajtáktól 10 méteres genetikai védõsávot, ezen túl a transzgénikus fajták kö-

rül hagyományos fajtával legalább négy sor köpenyvetést kell alkalmazni, melyet a virágzást követõen meg kell semmi-
síteni.
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– A terület fizikai õrzésérõl folyamatosan gondoskodni kell.
– A kísérlet befejezése után a termést és a növénymaradványokat, illetve a vizsgálat céljára vett mintákat az értékelést

követõen égetéssel kell megsemmisíteni.
– A transzgénikus burgonyafajták termésébõl 500-500 db gumó õrizhetõ meg továbbszaporítás céljából, melyeket az

egyéb vetõgumóktól elkülönítve kell tárolni, a keveredés elkerülése érdekében.
– A levélen túlmenõen egyéb növényi részekben is vizsgálni szükséges a lehetséges génkifejezõdést.
– Az FVM Természeti Erõforrások Fõosztálya részére meg kell küldeni a genetikailag módosított magasabb rendû

növények szándékos környezetbe bocsátása eredményének közléséhez kiadott formanyomtatvány szerinti kísérleti be-
számolót (2003/701/EK Bizottsági Határozat) angol és magyar nyelven a kísérlet befejezését követõ 30. napig.

Indokolás:
A Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Környezetbiológiai Intézet hivatkozott genetikailag módosított

burgonya kísérleti célú kibocsátási engedélykérelmét a jogszabályokban elõírt módon benyújtotta az FVM géntechnoló-
giai hatósága részére.

A Géntechnológiai Bizottság 2007. május 16-i ülésén az engedélykérelmet megtárgyalta, a kibocsátást javasolta.
A szakhatóság a kérelmet megvizsgálta és 14/2767/4/2007. ügyszámú elsõfokú szakhatósági állásfoglalásában az en-

gedély megadásához a határozatban foglalt feltételekkel hozzájárult. Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont
Környezetbiológiai Intézet a kibocsátásra vonatkozó baleset-elhárítási tervet módosította: szántóföldi körülmények kö-
zött a növényanyag megsemmisítésére nem alkalmazza az arzenallal történõ permetezést.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye

Helyi önkormányzatok közmûvelõdési támogatásainak 2007. évi eredménye

Az érdekeltségnövelõ pályázaton 2007-ben támogatásban részesült önkormányzatok

Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

Bács-Kiskun megye
1. Bugac 538
2. Csengõd 307
3. Csikéria 461
4. Gátér 41
5. Jakabszállás 654
6. Jánoshalma 102
7. Jászszentlászló 256
8. Kecskemét

a) Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ
b) Kecskeméti Ifjúsági Otthon
c) Kecskeméti Planetárium
d) Móricz Zsigmond Általános Mûvelõdési Központ
e) HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
f) Népi Iparmûvészeti Gyûjtemény

2 887

9. Kiskunfélegyháza 410
10. Kiskunhalas 256
11. Kisszállás 169
12. Kunfehértó 102
13. Madaras 154
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

14. Mélykút 74
15. Móricgát 461
16. Szentkirály 1 537
17. Tiszakécske 307

Baranya megye
1. Baranya Megyei Önkormányzat

a) Mûvészetek Háza
b) kulturális és Idegenforgalmi Központ

2 051

2. Baranyahídvég 154
3. Berkesd 102
4. Drávafok 461
5. Görcsönydoboka 77
6. Hosszúhetény 77
7. Kovácsszénája 922
8. Lippó 205
9. Mánfa 256

10. Merenye 154
11. Nagydobsza 77
12. Nagynyárád 102
13. Ófalu 51
14. Pécsvárad 683
15. Somogyhárságy 231
16. Szederkény 174
17. Szentlõrinc 512

Békés megye
1. Békéscsaba

a) Ifjúsági Ház és Általános Társaskör
b) Arany János Mûvelõdési Ház
c) Békési Úti Közösségi Ház
d) Lencsési Közösségi Ház
e) Gerlai Általános Mûvelõdési Központ

1 384

2. Békésszentandrás 51
3. Csabacsüd 51
4. Dévaványa 1 537
5. Elek 769
6. Köröstarcsa 77
7. Kötegyán 212
8. Magyarbánhegyes 307
9. Mezõhegyes 747

10. Murony 77
11. Nagyszénás 512
12. Szabadkígyós 167
13. Szarvas 102
14. Szeghalom 461
15. Vésztõ 154
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
1. Abaújszántó 769
2. Alsóvadász 154
3. Alsózsolca 154
4. Berzék 306
5. Edelény 154
6. Encs 2 887
7. Erdõbénye 1 599
8. Girincs 289
9. Hidadnémeti 615

10. Ináncs 1 230
11. Kazincbarcika 512
12. Kesznyéten 387
13. Kiscsécs 374
14. Kisgyõr 205
15. Köröm 311
16. Mád 177
17. Mályi 205
18. Megyaszó 750
19. Méra 307
20. Mezõkövesd 128
21. Miskolc

a) Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ
b) Ifjúsági és Szabadi Ház
c) Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum
d) Szirmai Közösségi Ház
e) Martin-kertvárosi Közösségi Ház
f) Vasutasok Vörösmarty Mûvelõdési Háza
g) Bartók Béla Mûvelõdési Ház
h) Bükkszentlászlói Közösségi Ház
i) Görömbölyi Közösségi Ház
j) Tapolcai Közösségi Ház
k) Bányász Klubkönyvtár
l) Hejõcsabai Mûvelõdési Ház

1 537

22. Mucsony 384
23. Ózd 1 537
24. Putnok 461
25. Rátka 205
26. Rudolftelep 307
27. Sajóhídvég 384
28. Sajókaza 1 845
29. Sajólád 154
30. Sajópetri 1 307
31. Sajószentpéter 307
32. Sajóváros 333
33. Sárospatak 307
34. Sátoraljaújhely 922
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

35. Szendrõ 307
36. Szerencs 461
37. Szirmabesenyõ 512
38. Taktaszada 307
39. Tiszakarád 769
40. Tiszaújváros

a) Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár
b) Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ

1 537

41. Tokaj 461
42. Vadna 307
43. Vilmány 363
44. Tállya (10%) 3 448
45. Vizsoly (10%) 3 448

Csongrád megye
1. Algyõ 128
2. Ambózfalva 231
3. Apátfalva 307
4. Ásotthalom 154
5. Balástya 384
6. Csanádalberti 231
7. Csanádpalota 154
8. Csengele 615
9. Csongrád 410

10. Deszk 246
11. Eperjes 384
12. Földeák 72
13. Forráskút 461
14. Hódmezõvásárhely 1 025
15. Királyhegyes 154
16. Mórahalom 1 999
17. Ópusztaszer 277
18. Pitvaros 61
19. Sándorfalva 410
20. Szatymaz 256
21. Szeged

a) Bartók Béla Mûvelõdési Központ
b) Bálint Sándor Mûvelõdési Ház
c) Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház
d) Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
e) Százszorszép Gyermekház
f) Szegedi Ijfúsági Ház

2 887

22. Szegvár 154
23. Üllés 184
24. Zákányszék 461
25. Zsombó 201
26. Szentes (10%) 3 448
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

Fejér megye
1. Baracs 210
2. Bicske 862
3. Dunaújváros 500
4. Elõszállás 12
5. Ercsi 51
6. Moha 231
7. Pákozd 128
8. Pusztaszabolcs 184
9. Sárbogárd

a) Sárszentmiklós Könyvtár és Klub
b) József Attila Mûvelõdési Központ
c) Rétszilasi Klub
d) Sárhatvani Klub
e) Pusztaegresi Klub

241

10. Sárkeresztes 154
11. Sárosd 186
12. Szár 615

Gyõr-Moson-Sopron megye
1. Bõsárkány 102
2. Cakóháza 166
3. Csorna 231
4. Gyõrújbarát 410
5. Jánossomorja 181
6. Kapuvár 102
7. Lövõ 36
8. Markotabödöge 231
9. Mosonszolnok 1 343

10. Rábcakapi 369
11. Sopron

a) Gyermek és Ifjúsági Központ Közmûvelõdési Kht.
b) Pro Kultúra Sopron Kht.

1 179

12. Tárnokréti 461
Hajdú-Bihar megye

1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 307
2. Ártánd 620
3. Balmazújváros 154
4. Báránd 922
5. Berettyóújfalu 769
6. Biharkeresztes 102
7. Biharnagybajom 461
8. Debrecen

a) Csapókerti Közösségi Ház
b) Debreceni Mûvelõdési Központ

1 281

9. Derecske 205
10. Földes 123
11. Hajdúböszörmény 154
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

12. Hajdúdorog 154
13. Hajdúhadház 922
14. Hajdúsámson 307
15. Hencida 1 230
16. Hosszúpályi 18
17. Kaba 461
18. Komádi 184
19. Konyár 314
20. Nádudvar 359
21. Nagyrábé 154
22. Nyírábrány 256
23. Nyíracsád 354
24. Polgár 2 307
25. Sáp 384
26. Szentpéterszeg 20
27. Téglás 738
28. Tiszacsege 154
29. Vámospércs 461
30. Nyíradony

a) Móricz Zsigmond Mûvelõdési és Információs Központ
b) Városi Mozi és Bábszínház
c) Aradványpusztai Csomozó – Tájház
d) Aradványpusztai Faluház
e) Fecskeház – Természetrajzi és Helytörténeti Gyûjtemény

1 230

Heves megye
1. Heves Megyei Önkormányzat 1 435
2. Bélapátfalva 512
3. Domoszló 77
4. Eger 256
5. Egerszalók 256
6. Gyöngyös 1 025
7. Gyöngyösoroszi 369
8. Gyöngyössolymos 256
9. Hatvan 190

10. Hort 157
11. Markaz 154
12. Mezõtárkány 221
13. Nagyvisnyó 154
14. Ostoros 205
15. Szajla 154
16. Visonta 31

Jász-Nagykun-Szolnok megye
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (10%) 3 448
2. Alattyán 51
3. Cibakháza 461
4. Cserkeszõlõ 154
5. Jánoshida 102
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

6. Jászárokszállás 615
7. Jászfelsõszentgyörgy 384
8. Jászfényszaru 1 537
9. Jászkisér 384

10. Jászladány 184
11. Jászszentandrás 100
12. Jásztelek 108
13. Kenderes 77
14. Kisújszállás 205
15. Kunhegyes 77
16. Kunmadaras 231
17. Kunszentmárton 461
18. Mezõtúr 769
19. Öcsöd 461
20. Szajol 102
21. Szolnok

a) Hild Viktor Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény
b) Szandaszõlõsi Általános Iskola, Mûvelõdési Ház és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
c) VOKE Csomóponti Mûvelõdési Központ és Könyvtár
d) Szent Imre Mûvelõdési Ház

1 179

22. Tiszakürt 769
23. Tiszaörs 1 230
24. Törökszentmiklós 307
25. Újszász 102

Komárom-Esztergom megye
1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 512
2. Ács 154
3. Bakonysárkány 215
4. Bakonyszombathely 77
5. Kisbér 256
6. Komárom

a) Csokonai Mûvelõdési Központ
b) Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház
c) Dózsa György Mûvelõdési Ház

2 051

7. Súr 359
8. Tardos 154
9. Tarján 154

10. Tata 512
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

11. Tatabánya
a) Bánhidai Puskin Mûvelõdési Ház
b) Kertvárosi Bányász Mûvelõdési Otthon
c) Alsógallai József Attila Mûvelõdési Ház
d) Felsõgallai Széchenyi István Mûvelõdési Ház
e) KPDDSZ Mûvelõdési Ház
f) A Közmûvelõdés Háza Kht.
g) Városi Könyvtár
h) Városi Levéltár
i) Jászai Mari Színház, Népház

599

12. Várgesztes 359
13. Vértestolna 205
14. Vértesszõlõs 205

Nógrád megye
1. Nógrád Megyei Önkormányzat 256
2. Buják 102
3. Csesztve 77
4. Érsekvadkert 573
5. Ipolytarnóc 151
6. Karancskeszi 231
7. Kétbodony 128
8. Ludányhalászi 307
9. Nógrádmarcal 128

10. Nógrádmegyer 154
11. Õrhalom 102
12. Palotás 123
13. Pásztó 1 537
14. Sóshartyán 640
15. Szanda 77
16. Szécsény 461
17. Szente 301
18. Szurdokpüspöki 61
19. Szügy 179

Pest megye
1. Pest Megyei Önkormányzat 256
2. Biatorbágy 2 887
3. Budakeszi 410
4. Budaörs

a) Jókai Mór Mûvelõdési Központ
b) Ifjúsági Klub

1 691

5. Cegléd 1 025
6. Csömör 769
7. Dabas 512
8. Délegyháza 256
9. Dunakeszi 1 025

10. Ecser 102
11. Érd 769
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

12. Erdõkertes 436
13. Galgahévíz 231
14. Göd 519
15. Gyál 512
16. Gyömrõ 256
17. Halásztelek 512
18. Herceghalom 51
19. Hernád 512
20. Iklad 154
21. Isaszeg 273
22. Kerepes 436
23. Kiskunlacháza 231
24. Kistarcsa 256
25. Maglód 2 563
26. Mogyoród 128
27. Monor 1 964
28. Nagykõrös 512
29. Ócsa 2 563
30. Õrbottyán 205
31. Pánd 154
32. Páty 512
33. Pomáz 205
34. Ráckeve 589
35. Solymár 1 566
36. Szigethalom 564
37. Szigetszentmiklós 512
38. Táborfalva 436
39. Taksony 113
40. Tápióbicske 205
41. Tápiógyörgye 102
42. Tárnok 128
43. Tatárszentgyörgy 205
44. Tóalmás 512
45. Tököl 128
46. Törtel 307
47. Tura 256
48. Üröm 769
49. Vác 1 117
50. Vácszentlászló 102
51. Vecsés 256
52. Verõce 581
53. Zsámbok 51
54. Dunavarsány (10%) 3 448

Somogy megye
1. Balatonszárszó 256
2. Balatonszemes 1 025
3. Barcs 330
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

4. Cserénfa 102
5. Gálosfa 307
6. Hajmás 338
7. Iharosberény 1 928
8. Kaposgyarmat 102
9. Kaposvár 550

10. Kéthely 512
11. Lábod 77
12. Marcali 769
13. Mosdós 56
14. Nagyatád 359
15. Somogyjád 102
16. Szentbalázs 102
17. Szulok 154
18. Zákányfalu 77

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 512
2. Dombrád 1 230
3. Kisvárda 769
4. Mátészalka 256
5. Nagykálló 307
6. Nyírbátor 2 887
7. Nyírcsaholy 154
8. Nyíregyháza

a) Váci Mihály Városi Mûvelõdési Központ és Gyermekcentrum
b) Lakókörzeti Mûvelõdési Házak Igazgatósága

512

9. Paszab 289
10. Tiszabercel 1 493
11. Tiszalök 205
12. Tiszavasvári 2 887
13. Tunyogmatolcs 769
14. Tyukod 154
15. Vásárosnamény 307

Tolna megye
1. Fácánkert 2 887
2. Dunaföldvár 164
3. Bátaszék 256

Vas megye
1. Vas Megyei Önkormányzat 512
2. Bejcgyertyános 154
3. Bük 154
4. Celldömölk 1 025
5. Csepreg 307
6. Egyházashetye 77
7. Gencsapáti 143
8. Gersekarát 1 269
9. Kõszeg 518
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

10. Magyarszombatfa 384
11. Nádasd 123
12. Nyõgér 77
13. Ostffyasszonyfa 228
14. Õriszentpéter 205
15. Rábatöttös 77
16. Répcelak 138
17. Rum 154
18. Sajtoskál 101
19. Sárfimizdó 437
20. Sárvár 307
21. Szombathely

a) Mûvészetek Háza
b) Oladi Mûvelõdési Központ
c) Gyermekek Háza
d) Szombathely Mûvelõdési és Sportház Kht.
e) Nyitra Utcai Általános Mûvelõdési Központ

615

22. Táplánszentkereszt 159
23. Telekes 771
24. Vasvár 1 322
25. Szombathely Herényi Kulturális és Sportegyesület (10%) 3 448

Veszprém megye
1. Ajka 512
2. Bakonyoszlop 154
3. Bakonyszentkirály 154
4. Bakonytamási 154
5. Balatonalmádi 512
6. Balatonfüred 769
7. Balatonfûzfõ 154
8. Balatonkenese 256
9. Bazsi 369

10. Berhida 102
11. Borszörcsök 154
12. Csabrendek 102
13. Csesznek 205
14. Csetény 236
15. Dabronc 307
16. Dáka 51
17. Devecser 123
18. Gógánfa 102
19. Gyulakeszi 256
20. Halimba 75
21. Hetyefõ 307
22. Hosztót 307
23. Kapolcs 256
24. Kisapáti 154
25. Kisszõlõs 769
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

26. Kolontár 77
27. Lovas 31
28. Megyer 154
29. Monostorapáti 51
30. Öcs 32
31. Öskü 77
32. Paloznak 44
33. Pápa 512
34. Pápasalamon 231
35. Pusztamiske 154
36. Raposka 154
37. Révfülöp 256
38. Rigács 154
39. Somlószõlõs 512
40. Somlóvásárhely 359
41. Sümeg 1 025
42. Sümegprága 102
43. Szentgál 177
44. Szentimrefalva 461
45. Taliándörögd 41
46. Tapolca 2 887
47. Tihany 410
48. Ukk 51
49. Úrkút 154
50. Veszprém 2 887
51. Veszprémgalsa 615
52. Zalaerdõd 307
53. Zalameggyes 41
54. Zalaszegvár 102
55. Felsõörs (10%) 3 448

Zala megye
1. Belsõsárd 26
2. Felsõpáhok 615
3. Felsõrajk 154
4. Gáborjánháza 26
5. Gyenesdiás 389
6. Hahót 369
7. Hévíz 169
8. Külsõsárd 26
9. Lendvadedes 38

10. Lendvajakabfa 77
11. Letenye 105
12. Nagykanizsa

a) Heves Sándor Mûvelõdési Központ
b) Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház

455

13. Pötréte 102
14. Rédics 102
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Sorszám Település
Támogatás összege

(ezer Ft)

15. Resznek 77
16. Surd 141
17. Szijártóháza 77
18. Zalaegerszeg 220
19. Zalalövõ 328
20. Zalaszentgrót 384
21. Zalaszombatfa 26

Budapest
1. Fõvárosi Önkormányzat

a) Budapesti Mûvelõdési Központ
b) Petõfi Csarnok Kht.

1 908

2. I. kerület 512
3. II. kerület

a) Klebersberg Kuno Mûvelõdési, Kulturális és Mûvészeti Központ
b) Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ

2 051

4. V. kerület 1 537
5. XI. kerület

a) Albertfalvi Közösségi Ház
b) Gazdagréti Közösségi Ház
c) Kelenvölgyi Közösségi Ház
d) Õrmezei Közösségi Ház
e) Karinthy Szalon

2 399

6. XIII. kerület
a) Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ
b) Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház
c) Újlipótvárosi Klub Galéria
d) Iránytû Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
e) Angyalföldi Láng Mûvelõdési Központ

2 887

7. XIV. kerület
a) Cserepesház Zuglói Mûvelõdési Ház
b) Zeg-Zug Zuglói Gyerekház

854

8. XV. kerület 1 794
9. XVI. kerület 2 887

10. XVII. kerület 666
11. XVIII. kerület

a) Kondor Béla Közösségi Ház
b) Pestszentimrei Közösségi Ház
c) Bókay Kert

1 765

12. XX. kerület 205
13. XXI. kerület

a) Királyerdei Mûvelõdési Ház
b) Radnóti Miklós Mûvelõdési Ház
c) Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ

1 290

2007/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1689



A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményei

A Betegjogi, Ellátottjogi
és Gyermekjogi Közalapítvány

közleménye
a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselõk

képzésérõl

A Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola [Akkreditált

Felnõttképzési Intézmény, Lajstromszáma: 0897, Felnõtt-

képzési Hatósági Nyilvántartási Száma: 07-0331-03, To-

vábbképzési engedélyszáma: T-05-086/2006] Jogvédelmi

ismeretek címmel tanfolyamot szervez az egészségügyi,
szociális és családügyi miniszter 1/2004. (I. 5) ESZCSM
rendelete 3. §-ának (4) bekezdése alapján.

A továbbképzés céljából szervezett tanfolyam nyitott,
az általános továbbképzés célját is szolgálja. A tanfolyam
komplex felkészülést biztosít nemcsak a jogvédelem terü-
letén képviselõi feladatokat vállalók részére, hanem az
egészségügy, a szociális és a gyermekvédelem területén
szolgáltatást nyújtók részére is.

A képzési program 60 órás, az általános ismeretek
rész mind a három szakterületen azonos, jogi és pszicholó-
giai ismeretekbõl áll 30 órában, valamint a szakterületnek
megfelelõ speciális ismeretekbõl további 30 órában.

A jogi ismeretek témakörében az általános jogi ismere-
tek (alkotmányjog, szociális jog, emberi jogok), az állam-
igazgatási, családjogi, polgári jogi, fogyatékosügyi és
esélyegyenlõségi ismeretek, az országgyûlési biztosokra,
az adatkezelésre vonatkozó szabályok, illetve az emberi
jogok európai védelme szerepelnek. A pszichológia téma-
kör a pszichológiai fogalmakkal és módszerekkel, a sze-
mélyiség-lélektani, gyermeklélektani fogalmakkal ismer-
teti meg a résztvevõket, illetve kommunikációra, konflik-
tuskezelésre és készségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt.

A speciális ismeretek rész szakterületenként külön-külön
tartalmazza a következõ programot:

– az egészségügyi ellátórendszer szervezetét, felada-
tait, az egészségügyi felelõsségi rendszereket, a hatósági
eljárások szabályait, az adatvédelemhez fûzõdõ jogokat, a
betegek jogait és kötelességeit, a betegjogi képviselõi fel-
adatokat és eljárási szabályokat,

– a szociális szolgáltatások mûködési rendszerét, az
azokkal kapcsolatos szabályokat, a tájékoztatási köte-
lezettség, panaszkivizsgálás fórumait, az ellátottak jogait,
a korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetõségeit, a
házirend jogvédelmi elõírásait, a demens betegek, hajlék-
talanok, fogyatékos személyek speciális jogvédelmét, az

ellátottjogi képviselõk feladatait és kompetenciáinak ha-
tárait,

– a gyermekvédelmi rendszer szabályait és mûkö-
dési rendjét, a gyermeki jogok rendszerét és védelmét, a
Gyermek Jogairól szóló Egyezményt, a gyermek és fiatal-
korú bûnelkövetõkre vonatkozó büntetõjogi szabályokat,
a gyermekjogi képviselõk feladatait.

Mindhárom területen esetfeldolgozásokkal segítik az
oktatók a különbözõ jogsérelmek kezelésének elsajátítá-
sát. Az általános ismeretekbõl írásbeli vizsgát kell tenni
(szeptember 28-án). A speciális ismeretekbõl szakdolgozat
és szóbeli vizsga van (október 19-én). A tanfolyam ered-
ményes elvégzése esetén a szakterületre vonatkozó jogvé-
delmi ismeretek elsajátításáról kapnak tanúsítványt a hall-
gatók.

A képzés a gyermekvédelmi és szociális szakterületen,
valamint az egészségügyben akkreditált továbbképzés.
(A szociális és gyermekvédelmi területen 50 pont, az egész-
ségügyi területen 40 pont.)

A továbbképzésre várjuk mindazokat a felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõ szakembereket, akik az egészség-
ügyi, szociális, gyermekvédelmi intézményekben irányítá-
si feladatokat végeznek, és mint szolgáltatók kötelesek a
törvényben meghatározott jogokat biztosítani, illetve azo-
kat a szakembereket, akik a jogvédelem területén beteg-
jogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselõként kívánnak te-
vékenykedni.

A képzés idõpontja:

2007. szeptember 7. és október 6. között hetente két
nap (péntek és szombat), összesen 4 alkalom (2007. szep-
tember 7–8., szeptember 14–15., szeptember 28–29.,
október 5–6.). Szóbeli vizsga: 2007. október 19.

A képzés helyszíne: Wesley János Lelkészképzõ Fõis-
kola 1086 Budapest, Dankó u. 11.

A tanfolyam egy résztvevõre esõ teljes költsége 50 000 Ft,
melybõl a tanfolyam sikeres elvégzése esetén a Betegjogi,
Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány a tanfolyami
díjat befizetõ részére 30 000 Ft-ot, támogatási szerzõdés
alapján, kuratóriumi jóváhagyást követõen visszatérít,
melyre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaerõ-
piaci Alapja biztosított támogatást.

A program szervezõje, az érdeklõdést és a jelentkezést
fogadja: Velkei Mariann tel.: 210-5400/103-as vagy a 104-es
mellék, 314-0668, e-mail: velkeimariann@freemail.hu
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Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola
JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

JELENTKEZÉSI LAP
Jogvédelmi ismeretek címû tanfolyamra

(FAT nyilvántartási szám: 07-0331-03)

Jelentkezõ neve: _______________________________________________________________________________

Leánykori neve: _______________________________________________________________________________

Születési helye: ________________________________________________________________________________

Születési idõ: _______ év __________ hó _________ nap

Anyja neve: ___________________________________________________________________________________

Szakképesítése: ________________________________________________________________________________

Jelenlegi munkaterülete: _________________________________________________________________________

Értesítési címe: ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Telefonszám, fax, e-mail: ________________________________________________________________________

Munkáltató neve: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Munkáltató címe: ______________________________________________________________________________

A továbbképzés engedélyszáma: T-05-086/2006

A továbbképzés pontértéke: a szociális és gyermekvédelmi területen: 50 pont

A továbbképzés pontértéke az egészségügyi területen: (az akkreditáció folyamatban van)

A igazolás kiadásához kérjük adja meg mûködési nyilvántartási számát!

Mûködési nyilvántartási szám: ____________________________________________________________________

Választott képzés: (megfelelõ aláhúzandó):

Betegjogi, ellátottjogi gyermekjogi

képviselõ képzés

A képzés idõpontjai:

2007. szeptember 7–8., szeptember 14–15., szeptember 28–29., október 5–6.,

Írásbeli vizsga: 2007. szeptember 28.
Szóbeli vizsga: 2007. október 19.
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Helyszín: Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Velkei Mariann szervezõ tel: 314-0668
Tel.: 06 (1) 210-5400/103 vagy 104-es mellék

A jelentkezés határideje: 2007. augusztus 31.

A teljes képzési díj összege: 50 000 Ft, amelybõl

a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 30 000 Ft-ot a képzést befizetõ
személy/intézmény/szervezet részére - a tanfolyam eredményes elvégzése esetén - utólag visszatérít,

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaerõpiaci Alap pályázati támogatásából.

Részletfizetéssel:
I. részlet 25 000 Ft 2007. szeptember 7.

II. részlet 25 000 Ft 2007. szeptember 28.

A képzési díjat az alábbi számlaszámra kérjük átutalni:

10102086–30456302-00000009

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Jogvédelmi ismeretek tanfolyam”

Külön kérésre csekket küldünk!

A képzési díj a szállás és étkezés költségeit nem tartalmazza!

Munkáltató önkormányzat/intézmény/szervezet (ahová a számlát kéri a befizetett összegrõl)
neve: ________________________________________________________________________________________

címe: ________________________________________________________________________________________

megye: ________________________________________________________ telefonszáma: __________________

_____________________________________
a jelentkezõ aláírása

Kérjük olvasható formában, nyomtatott betûvel kitölteni!

Jelentkezési laphoz csatolni szükséges:

– a fõiskolai, egyetemi végzettséget igazoló diploma fénymásolatát

– a tanfolyami díj befizetését igazoló átutalás vagy postai utalvány fénymásolatát, ill. ha a befizetés késõbb történik
meg, kérjük utólag elpostázni címünkre.

A jelentkezési lapokat az alábbi címre vagy fax számra kérjük visszaküldeni:

Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

Fax.: 06 (1) 210-544/103-as mellék, email: velkeimariann@freemail.hu
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium

tájékoztatása

A Betegjogi, Ellátottjogi
és Gyermekjogi Közalapítvány

pályázati felhívása
betegjogi és ellátottjogi képviselõi feladatok ellátására

A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapít-
vány az Alapító Okiratában foglaltak, valamint a beteg-
jogi, az ellátottjogi és gyermekjogi képviselõ mûködésé-
nek feltételeirõl szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet
2. §-ának (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

betegjogi és ellátottjogi képviselõi feladatok ellátására.

I. Általános pályázati feltételek:
a) Pályázhatnak az 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet

1. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelõ, felsõ-
fokú végzettséggel rendelkezõ személyek. Egy személy
egy szakterület képviselõi feladatainak ellátására pályáz-
hat.

b) Az ellátandó feladat:

– A betegjogi képviselõ – az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. törvény 30-31. §-ai alapján – ellátja az
egészségügyi alapellátásban, valamint a járó- és a fekvõ-
beteg szakellátásban részesülõk jogainak védelmét.

– Az ellátottjogi képviselõ – a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
94/A-94/K. §-ai alapján – a szociális alapszolgáltatásban
részesülõk, illetve a szakosított ellátást igénybevevõk jo-
gainak védelméhez nyújt segítséget.

c) A pályázat elnyeréséhez szükséges általános felté-
telek a következõk:

A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ
mûködési feltételeirõl szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM ren-
deletben meghatározottak alapján

– büntetlen elõélet,

– felsõfokú végzettség,

– szakmai gyakorlat,

– jogvédelmi képviselõi tanfolyam elvégzése (ha a pá-
lyázó még nem végezte el a tanfolyamot, a pályázat be-
nyújtásakor elegendõ 2007. szeptember 7-én induló tanfo-
lyamra történõ visszaigazolt jelentkezés).

A pályázathoz mellékletben csatolni szükséges a fentiek
igazolására szolgáló dokumentumokat.

A Közalapítvány Kuratóriuma döntésének megfelelõen
a pályázatnak tartalmaznia kell a következõket:

– részletes szakmai önéletrajzot a szakmai gyakorlat
bemutatásával,

– a feladatellátásról készített szakmai programot,

– referencia munkák felsorolását (publikáció, elõadás),
valamint

– a pályázathoz csatolhatók szakmai ajánlások is.

II. Részletes pályázati feltételek, betölthetõ álláshelyek:

A jogvédelmi képviselõi feladatok ellátása munkavi-
szony keretében, az alábbiak szerinti teljes- vagy részmun-
kaidõs foglalkoztatással, továbbá megbízási, illetve vállal-
kozási szerzõdéssel történhet.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az alább
megjelölt óraszám – keretek közt milyen havi óraszámban,
és milyen jogviszony keretében vállal feladatot.

Betegjogi képviselõk esetében:

A Fõvárosban 40 órás foglalkoztatásra hirdetünk pályá-
zatot. Illetékességi terület: Károlyi Sándor Kórház és Ren-
delõintézet valamennyi telephelye, a Mindent a Betege-
kért Alapítvány valamint Budapest IV. és XV. kerületének
alapellátási és járóbeteg- szakellátási egészségügyi szol-
gáltatói.

Ellátottjogi képviselõk esetében:

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Fehérgyarmat,
Vásárosnamény, Mátészalka, Nyírbátor térségére) 80 órában

kerül meghirdetésre betölthetõ álláshely.

Valamennyi megyében már mûködik ellátottjogi képvi-
selõ, így az új képviselõ illetékességi területének meghatá-
rozása a jelenlegi képviselõk ellátási körzetével való egyez-
tetés alapján történik.

A képviselõi feladatok ellátására elsõdlegesen az intéz-
ményekben, a szolgáltatóknál kerül sor, de ahol jelenleg a
Közalapítvány területi irodát mûködtet, ott a jogvédõk fo-
gadóórát is tartanak.

Bérezésre, illetve díjazásra vonatkozó tájékoztatás:

A képviselõk foglalkoztatását meghatározza az ellá-
tandó feladat nagysága (a szolgáltatók száma, elérhetõ-
sége, az ellátási terület mérete), valamint az alkalmazási
jogviszony jellege. A vállalkozás keretében ellátott feladat
esetén a vállalt feladat idõtartama is meghatározó.

A képviselõk díjazására a Közalapítvány 1400 Ft-os óra-
díjat biztosít, amely – az ellátandó terület arányában – dolo-
gi költséggel (utazási költségtámogatás, gépkocsi haszná-
lat, telefon hozzájárulás) egészül ki.

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje

A pályázatot a fentiekben ismertetett követelmények
alapján, a pályázati kiírási feltétek szerint szükséges elké-
szíteni, igényes szakmai munkaként.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 31.
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A pályázatot papíralapon, A/4-es formátumban, postai
úton továbbítva, 3 példányban kell eljuttatni a következõ
címre:
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
Levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 48/B.

A pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetleg felme-
rülõ további információk a Közalapítványi Iroda telefon-
számán kérhetõk: 225-3294.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázatokról a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány Kuratóriuma dönt.

A Kuratórium döntésérõl a Közalapítványi Iroda
Igazgatója írásban értesítést küld valamennyi pályázónak
legkésõbb 2007. szeptember 30-ig.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– a képesítést igazoló dokumentumok másolata,

– referencia munkák felsorolása, ajánlások,

– jogvédelmi képviselõi tanúsítvány, vagy a tanfolya-
mi jelentkezésrõl szóló visszaigazoló lap másolata.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. július 19–25.)

(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

187. 50. évfolyam L 187. szám (2007. július 19.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 845/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 846/2007/EK rendelete (2007. július 18.) a hasított sertés közösségi piaci árának
kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2007/2008-as gazdasági évre tör-
ténõ meghatározásáról

* A Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonat-
kozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról1

A Bizottság 848/2007/EK rendelete (2007. július 18.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús te-
kintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007 júliusának elsõ hét napján benyújtott ké-
relmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/508/EK:

* A Bizottság határozata (2006. december 6.) a vizes emulziók adózási szintjének csökkentésé-
hez az AEM Torino számára Olaszország által nyújtani kívánt C 22/06 (ex N 615/05) számú
állami támogatásról [az értesítés a C(2006) 5805. számú dokumentummal történt]1

2007/509/EK:

* A Bizottság határozata (2006. december 20.) a Lengyelország által a Fabryka Samochodów
Osobowych S.A. (a volt DAEWOO – FSO Motor S.A.) számára tervezett C 3/05 (ex N 592/04
(ex PL 51/04)) sz. állami támogatásról [az értesítés a C(2006) 6628. számú dokumentummal
történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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2007/510/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 17.) a hasított sertések franciaországi osztályozási
módszereinek engedélyezésérõl szóló 2006/784/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2007) 3419. számú dokumentummal történt]

188. 50. évfolyam L 188. szám (2007. július 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 849/2007/EK rendelete (2007. július 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 850/2007/EK rendelete (2007. július 19.) a közösségi referencialaboratórium-
nak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és
feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes
végrehajtási szabályairól szóló 378/2005/EK rendelet módosításáról1

A Bizottság 851/2007/EK rendelete (2007. július 19.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. mel-
léklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl

A Bizottság 852/2007/EK rendelete (2007. július 19.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 853/2007/EK rendelete (2007. július 19.) a további feldolgozás nélkül exportált sziru-
pokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 854/2007/EK rendelete (2007. július 19.) a 958/2006/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 855/2007/EK rendelete (2007. július 19.) a 38/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos
pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/511/EK:

* A Tanács határozata (2007. február 15.) az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztár-
saság és a Norvég Királyság közötti, ezen államoknak az Európai Unió Tagállamai Külsõ
Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökségben való
részvételének módjáról szóló megállapodásnak a Közösség nevében történõ megkötésérõl

2007/512/EK:

* A Tanács határozata (2007. február 15.) az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztár-
saság és a Norvég Királyság közötti, ezen államoknak az Európai Unió Tagállamai Külsõ
Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökségben való
részvételének módjáról szóló megállapodásnak a Közösség nevében történõ aláírásáról és a
megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

1 EGT vonatkozású szöveg
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Megállapodás az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság
között, ezen államoknak az Európai Unió Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív Együtt-
mûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökségben való részvételének módjáról

189. 50. évfolyam L 189. szám (2007. július 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésrõl és az ökológiai
termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács és Bizottság

2007/502/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2007. június 25.) az egyrészrõl az Európai Közösség és
az Európai Atomenergia-közösség, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti tudományos
és technológiai együttmûködésrõl szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az Euró-
pai Atomenergia-közösség részérõl történõ aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Megállapodás az egyrészrõl az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészrõl
a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttmûködésrõl

Záróokmány

190. 50. évfolyam L 190. szám (2007. július 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 856/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a Kínai Népköztársaságból származó fer-
romolibdén behozatalára a 215/2002/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vám
felfüggesztésének meghosszabbításáról

A Bizottság 857/2007/EK rendelete (2007. július 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 858/2007/EK rendelete (2007. július 20.) a 2007. szeptember 1-jétõl november 30-ig
tartó alidõszakban történõ fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

* A Bizottság 859/2007/EK rendelete (2007. július 20.) 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 82. alkalommal
történõ módosításáról

A Bizottság 860/2007/EK rendelete (2007. július 20.) a cukorágazat egyes termékeire az
1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/513/Euratom:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) az Európai Atomenergia-közösségnek a nukleáris
anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelmérõl szóló módosított egyezményhez
történõ csatlakozása jóváhagyásáról

Az Európai Atomenergia-közösség nyilatkozata a CPPNM 18. cikkének (4) bekezdése és 17. cik-
kének (3) bekezdése alapján

2007/514/Euratom:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) az Euratom Ellátási Ügynökség tanácsadó bizottsága
tagjainak kinevezésérõl

Bizottság

2007/515/EK:

* A Bizottság határozata (2007. március 21.) a Németország által a Bavaria Film GmbH javá-
ra nyújtott állami támogatásról – C 51/03 (ex NN 57/03) számú ügy [az értesítés a C(2007)
1170. számú dokumentummal történt]1

2007/516/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 19.) a brojlerállományokban a Campylobacter spp. elõ-
fordulási gyakoriságát és antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességét, valamint a
brojlertetemekben a Campylobacter spp. és a Salmonella spp. elõfordulási gyakoriságát
vizsgáló, a tagállamokban végzendõ felméréshez való közösségi pénzügyi hozzájárulásról
[az értesítés a C(2007) 3440. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/517/KKBP együttes fellépése (2007. július 16.) az egy esetleges, európai uniós
különleges képviselõi komponenst is magában foglaló koszovói nemzetközi polgári misszió
létrehozásának elõkészítésében részt vevõ uniós csoport (NPM/EUKK elõkészítõ csoport)
létrehozásáról szóló 2006/623/KKBP együttes fellépés módosításáról és kiterjesztésérõl

191. 50. évfolyam L 191. szám (2007. július 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 829/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az 1774/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet I., II., VII., VIII., X. és XI. mellékletének egyes állati melléktermékek
forgalomba hozatala tekintetében történõ módosításáról1

1 EGT vonatkozású szöveg
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192. 50. évfolyam L 192. szám (2007. július 24.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 865/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a halászati erõforrások közös halászati
politika alapján történõ védelmérõl és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK ren-
delet módosításáról

* A Tanács 866/2007/EK rendelete (2007. július 23.) az egyes, Libériával szembeni korlátozó
intézkedésekrõl szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 867/2007/EK rendelete (2007. július 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 868/2007/EK rendelete (2007. július 23.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl (Miel de
Galicia vagy Mel de Galicia (OFJ)

* A Bizottság 869/2007/EK rendelete (2007. július 23.) a marhahúságazatban egyes behozatali
vámkontingenseken belüli behozatali jogokra vonatkozó biztosítékoknak Bulgária és
Románia Európai Unióhoz való csatlakozása miatti felszabadításáról

* A Bizottság 870/2007/EK rendelete (2007. július 20.) a Németország lobogója alatt közle-
kedõ hajók számára a Balti-tenger 25–32 alkörzetében (közösségi vizek) a közönséges tõke-
halra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 871/2007/EK rendelete (2007. július 23.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a
2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2007 júliusában be-
nyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/518/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy spa-
nyol tagjának kinevezésérõl

2007/519/EK:

* A Tanács határozata (2007. július 16.) a schengeni konzultációs hálózat 2. részének módosí-
tásáról (technikai elõírások)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/520/KKBP együttes fellépése (2007. július 23.) a jogállamiság területére és
esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési mûveletre tekintettel egy
uniós tervezõcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellé-
pés módosításáról és meghosszabbításáról

* A Tanács 2007/521/KKBP határozata (2007. július 23.) a volt Jugoszláviában elköve-
tett háborús bûncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása
hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló
2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról
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193. 50. évfolyam L 193. szám (2007. július 25.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 872/2007/EK rendelete (2007. július 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 873/2007/EK rendelete (2007. július 24.) az euróval kapcsolatos agromonetáris
rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megál-
lapításáról szóló 1913/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítésérõl

* A Bizottság 874/2007/EK rendelete (2007. július 24.) a szárított takarmányra vonatkozó tá-
mogatás végsõ összegének a 2006/2007-es gazdasági év tekintetében történõ megállapításá-
ról

* A Bizottság 875/2007/EK rendelete (2007. július 24.) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a
halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazá-
sáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 876/2007/EK rendelete (2007. július 24.) az Európai Közösségnek az ipari min-
ták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás genfi szövegéhez való csatlako-
zása értelmében a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet vég-
rehajtásáról szóló 2245/2002/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 877/2007/EK rendelete (2007. július 24.) az Európai Közösségnek az ipari min-
ták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás genfi szövegéhez való csatlako-
zása értelmében a közösségi formatervezési minták lajstromozása tekintetében a Belsõ
Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendõ díjakról
szóló 2246/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/878/EK határozata (2007. július 23.) a Közösség
pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek elõmozdítására irányuló kö-
zösségi cselekvési program (Hercule II program) létrehozásáról szóló 804/2004/EK határo-
zat módosításáról és meghosszabbításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/522/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 18.) a 2006/802/EK határozatnak az élõ, attenuált kon-
vencionális vakcinával beoltott romániai sertésekbõl származó sertéshús tekintetében tör-
ténõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 3418. számú dokumentummal történt]1
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a FERR-TIPP
Termelési és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 061787]; 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 114/A)
Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020321/8. számú vég-
zésével kijelölt felszámolója adós társaság követelését kí-
nálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra
– magánszemélyekkel szemben fennálló 10 200 000 Ft

követelést, mely a követelés kötelezettjének halála miatt
az örökösökkel szemben érvényesíthetõ. A követelés kife-
jezetten bizonytalan követelés, amely értékéért, behajtha-
tóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget
nem vállal, illetõleg a Ptk. 330. §-ában meghatározott ke-
zesi felelõsségét kifejezetten kizárja.

Irányár: 2 500 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõunalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 cí-
mekre vár „FERR-TIPP Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
léssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton eljuttatni.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg. A feltételfüzet – titoktartási nyilatkozat egyide-
jû aláírása mellett – a felszámoló székhelyén munkanapo-
kon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható,
4000 Ft + áfa áron. Az ajánlat érvényességének feltétele
50 000 Ft bánatpénz elõzetes megfizetése. A pályázati
ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az engedmé-
nyezési szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, áluta-
lással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az 1991.
évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár
fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. jú-
lius 26.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ aján-
lat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmaga-

sabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a pályá-
zók között nyilvános ártárgyalást tartani.

A követeléssel kapcsolatban harmadik személynek
nincs elõvásárlási joga. A jelen pályázati felhívás a felszá-
moló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, meg-
felelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyil-
vánitható.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától Somogyi Krisztina felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1664, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint az ORCHIDEA VIRÁG
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[08 09 010929]; 9400 Sopron, Lackner K. u. 35.) Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Bíróság 2. Fpk. 08-05-000463/9.
sz. felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre ajánlja fel a felszámolása alatt álló adós
szervezet bolti berendezéseit, felszereléseit, árukészletét
(virágbolt):

Berendezések, felszerelések.
Pályázati bruttó ár: 2 068 000 Ft.
Készlet (díszítések, cserepek, egyéb dísztárgyak).
Pályázati bruttó ár: 1 155 000 Ft.
Érdeklõdni lehet Bacsó Mónikánál, a 06 (20)

974-3807-es telefonszámon.
Bánatpénz: a pályázati kírásban szereplõ pályázati ár

10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a

pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultsá-

got, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét 30
napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizeté-
sérõl szóló igazolást vagy nyugtát.

A bánatpénz megfizethetõ – dr. Gácsi Zoltán, 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11. ügyvéd 70600126-11079116
számú letéti számlájára a „felszámolás alatt” álló társaság
nevének feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel – át-
utalással.

A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésé-
vel Pályázat megjelölésû zárt borítékban kell leadni a Cég-
közlönyben való megjelenést (2007. július 26.) követõ
15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100 Szekszárd,
Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában személyesen, vagy le-
vélben kell megküldeni oly módon, hogy a fenti idõpontig
megérkezzen.

A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelentétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredmé-
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nyérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfe-
lelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.) mint a B & K TRANS Kft. „f. a.” (Cg.:
[15 09 068657]; 4532 Nyírtura, József A. u. 18.) Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázaton

értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait
I. Ingatlan
A bagaméri 1140/4. hrsz.-ú kivett „gazdasági épület és

udvar” megnevezésû 8122 m2 alapterületû ingatlant. Az
ingatlan Bagamér belterületén található. Az ingatlanon
2 db földszintes épület található, amely összesen 760 m2

alapterületû, jelenleg részben raktárnak van hasznosítva,
részben nincs hasznosítva. Az ingatlan közmûellátása
részleges. A felülépítmények 2000-ben épültek, raktáro-
zási célra.

Az ingatlan irányára:
– Telek: 1 000 000 Ft + áfa = 1 200 000 Ft
– Felülépítmények: 12 000 000 Ft + áfa = 14 400 000 Ft
Összesen: 15 600 000 Ft (áfával)
Bánatpénz: 800 000 Ft.
II. Készletek
Vegyes élelmiszer jellegû és italbolti készletek (édes-

ség, illatszerek, vegyi áruk, papíráruk, tartós élelmiszerek,
üdítõitalok és egyéb italáruk stb.).

Irányára: 500 000 Ft (áfával).
Bánatpénz: 30 000 Ft.
Vegyes élelmiszer és italbolti berendezési tárgyak (pol-

cok, pult, poharak, asztal, szék stb.).
Irányára: 120 000 Ft (áfával).
Bánatpénz: 6000 Ft.
III. Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtásának idõpontja:

2007. augusztus 24. 12 óra.

A pályázatot postai úton kettõs borítékban kell benyúj-
tani, a KERSZI Zrt. (1135 Budapest, Csata u. 11.) címére.

A borítékra kérjük ráírni „PÁLYÁZAT a B & K
TRANS Kft. f. a.” vagyontárgyaira.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz befizetésre
kerüljön a B & K TRANS Kft. „f. a.” pénztárába (Nyíregy-
háza, Jókai tér 3. II. 7.).

A nyertes pályázónak a vételárat a szerzõdéskötést kö-
vetõ 30 napon belül kell megfizetni.

Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra kerülnek.
Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a fel-
számoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit írásban köz-
li a pályázókkal. A nyertes pályázóval az adásvételi szer-
zõdést 15 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba
beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban személyesen megtekinthetõk.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

A MININVEST Vagyonhasznosító Rt. (Cg.:
[01 10 044328]; 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. VI. 3.;
E-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu) mint az Alpok
Hungária Kft. „f. a.” (Cg. [13 09 072482]; 2040 Budaörs,
Építõk u. 2–4.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi követeléseit:
I. Követelések
1. Az Amiko Group Ltd. (303 Aarti Chambers, Victo-

ria, Mahle Rep Of Seychelles) céggel szemben fennálló
36 000 000 Ft összegû kifejezetten bizonytalan követelé-
sét. A követelés vitatott, nem peresített, az adós beszámítá-
si igényt kíván érvényesíteni.

Irányár: 1 800 000 Ft.
Bánatpénz: 90 000 Ft.

2. A Wallis & Dukes Ltd. (1030 15 th. Street NW Suite
9210, Washington, DC.) céggel szemben fennálló
22 000 000 Ft összegû kifejezetten bizonytalan követelé-
sét. A követelés vitatott, nem peresített, az adós beszámí-
tási igényt kíván érvényesíteni.

Irányár: 1 100 000 Ft.
Bánatpénz: 60 000 Ft.
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3. A Salt Cavern Consortium (400 th. St. NW Suite 101
Washington DC 20004) céggel szemben fennálló
76 821 000 Ft összegû kifejezetten bizonytalan követelé-
sét. A követelés vitatott, nem peresített, az adós beszámítá-
si igényt kíván érvényesíteni.

Irányár: 4 000 000 Ft.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A felszámoló a fenti követeléseket, mint kifejezetten bi-

zonytalan követeléseket kívánja értékesíteni, azok behajt-
hatóságáért a felelõsségét kizárja. A követelésekre vonat-
kozóan rendelkezésre álló dokumentumokba, iratokba be-
tekintést a felszámolói irodában biztosítunk.

II. A pályázaton való részvétel feltétele
A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell benyúj-

tani a pályázatot kiíró MININVEST Rt. nyíregyházi irodá-
jának címére (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109.)
a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat az Alpok Hun-
gária Kft. f. a. követelésére”.

A pályázat beérkezésének határideje:

2007. augusztus 24. (péntek) 12 óra.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítson.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több – a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat ér-
kezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjá-
ról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésé-
vel módosíthatóak.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társa-
ság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ér-
keztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pá-
lyázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.

A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 napon
belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, ered-
ménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre
kerül. A teljes vételárat a szerzõdéskötést követõ 30 napon
belül kell megfizetni.

Felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat legkésõbb a pályázat
benyújtásának idõpontjáig írásban jelentsék be a felszá-
moló szervezet felé.

Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt
bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig átutalásra
kerüljön az Alpok Hungária Kft. „f. a.” 68800109-
11054766 számú számlájára.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 717900]; 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II.
em.; 1507 Budapest, Pf. 139) mint a GEOS-AKVA Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [08 09 005251]; 9371 Vitnyéd,
Fõ u. 4.; adószáma: [11404587-2-08]) kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Vitnyéd, 525/43. hrsz. beépítetlen terület.
Tulajdoni hányad: 1/1, 133 m2.
Forgalmi értéke: 65 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-
PERFEKT Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649 címekre vár, „GEOS-AKVA” 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., 9001 Gyõr, Pf. 649).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2007. augusztus 10. déli 12 óra.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06 (1)
210-0521-es és a 06 (30) 937-4093-as telefonszámon sze-
rezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A bontást követõ 10 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket
ajánló pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására
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kerül 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.

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk. 15-06-000224/3. szá-
mú végzésével kijelölt SIGNO-INTERNATIONAL
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „f. a.” (Cg.: [15 09 070474]; 4900 Fehér-
gyarmat, Borsodi u. 4.) gazdálkodó szervezet felszá-
molója,

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonait.

Ingatlan:
Ingatlan címe: Fehérgyarmat, Borsodi u. 4., hrsz.: 907.
Ingatlan megnevezése: kivett ipartelep.
Területe: 9225 m2.
Az ingatlan Fehérgyarmat belterületén található. Az in-

gatlan kb. 5 éve bezárt üzemi épület. Az ingatlanon talál-
ható egy háromszintes irodaépület, szociális blokkal
összesen 1882 m2 területû. Az ingatlanon található
1738 m2 területû csarnok, épület. Az épületek statikailag jó
állapotúak, az újra használatba vételhez az épületgépészet
teljes felújítás szükséges.

Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: bruttó 48 000 000 Ft.
Bánatpénz: 2 400 000 Ft.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a meghir-

detett vagyontárgyakra kizárólag egyben pályázhatnak, az
ettõl eltérõ tartalmú pályázatokat a felszámoló érvényte-
lennek nyilvánítja.

Készlet: 19 956 kg különféle összetételû és minõségû
vegyes, kevert fonalak. A fonalkészlet szennyezett, nem
egynemûek, eltérõ színûek és finomságúak.

A készlet irányára: bruttó 40 Ft/kg (a készlet kizárólag
egyben kerül értékesítésre).

Bánatpénzt: 40 000 Ft.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
Az ingatlant elõzetes egyeztetés alapján az érdeklõdõk a

helyszínen tekinthetik meg [telefon: 06 (42) 421-137].

A pályázatokat zárt kettõs borítékban a felszámoló,
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell
postai úton benyújtani

2007. augusztus 24-én 12 óráig.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásról szóló döntésrõl a felszámolóbiz-
tos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül írás-
ban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – megfe-
lelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekinte-
tében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók kö-
zött kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat –
a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthetik
be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az
ajánlati ár (bruttó), és a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozat egyértelmû meghatározása,

– bánatpénz megfizetése a pályázat benyújtásának idõ-
pontjáig a SIGNO-INTERNATIONAL Kft. „f. a.” házi
pénztárába (4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.),

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Nyíregyháza, Búza tér 9., telefon/fax:
06 (42) 421-137, valamint a 06 (20) 907-0303-es telefon-
számon.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a „NÁNÁSI
Belsõépítészeti Építõipari Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 082359]; 2111 Szada,
Vasút u. 8.) a Fõvárosi Bíróság 8. Fpk. 13-04-002041/4.
számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ 12 900 000 Ft tõke és járulékai iránti bi-
zonytalan jogalapú és megtérülésû követelést.

Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másola-
tát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivo-
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natot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószá-
mát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazo-
lást és a pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár és a
bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fedezetigazo-
lást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2007. július 26.) számított 15. napon, délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájában: CONCORDAT Felszámoló Kft.,
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „NÁNÁSI Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 510-425-ös tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint az
AMFORA GASZTRO Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [13 09 096237]; 2092 Budakeszi, Batthyány u. 63.),
a Pest Megyei Bíróság 8. Fpk. 13-05-001932/32. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ:

GSS-026 forgalmi rendszámú, Mazda gyártmányú, E
2200 típusú, dízel, dobozos felépítményû tehergépkocsit
(mûszaki vizsga érvényes).

Irányár: 1 000 000 Ft + áfa (egymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 200 000 Ft (kettõszázezer forint).

Valamint a felszámolónál lévõ listában szereplõ tárgyi
eszközöket (mûanyag és üvegpoharak, tányérok, evõesz-
közök stb.).

Irányár: 500 000 Ft + áfa (ötszázezer forint + áfa).
Bánatpénz: 100 000 Ft (egyszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másola-
tát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószá-
mát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító banki igazolást
és a pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár és a bá-
natpénz különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele, a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlá-
ra. A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve azok-
nak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem
vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált álla-
potban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (a vevõt)
terheli.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2007. július 26.) számított 15 napon, délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszámoló Kft.,
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „AMFORA GASZTRO
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása, a benyújtási határ-
idõ lejárta után számított 15 munkanapon belül megtör-
ténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot ír-
hat elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén (ár-
ajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (1) 202-2208-as tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].
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A PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a BODI-FA Faipari Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [18 09 102244]; 9700 Szombathely,
Saághy u. 12.), a Vas Megyei Bíróság 5. Fpk.
18-06-000135/5. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ faanyagszárítót, szalaggattert és ipari
porszívót.

Irányár: 200 000 Ft + áfa (kettõszázezer forint + áfa).
Bánatpénz: 24 000 Ft (huszonnégyezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.

A pályálatban való részvétel feltétele bánatpénz befize-
tése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a fel-
számoló által az érdeklõdõknek megadott, bankszámlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve azok
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos valamennyi vagyonátruházási illeték vagy más
költség a pályázót (a vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. július 26.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Ke-
reskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti. u. 1. (Postacím: PECUNIAAGORA Zrt.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „BODI-FA Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ennõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a GFP Mezõgépgyár Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 103854]; 9970 Szentgotthárd, Ipari park, Füzesi
út 15/B) a Vas Megyei Bíróság Fpk. 104/2003/22. szánú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a

Szentgotthárd, Ipari park, Füzesi u. 15/B alatti üzem-
csarnokban mûködött és lebontott (leszerelt) OBTUS
gyártmányú festõberendezést és tartozékait.

Irányár: 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint).
Bánatpénz: 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
(Az irányár és a bánatpénz bruttó összegek, az általános

forgalmi adót is tartalmazzák.)
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár fo-
rint + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki
fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig,
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve annak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. július 26.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kis-
kar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Béke-
ligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „GFP Mezõgépgyár Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
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A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466 és a 06 (92) 321-236-os
telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a FERR-TIPP
Termelési és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 061787]; 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 114/A)
Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020321/8. számú vég-
zésével kijelölt felszámolója adós társaság követelését kí-
nálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra
– magánszemélyekkel szemben fennálló 10 200 000 Ft

követelést, mely a követelés kötelezettjének halála miatt
az örökösökkel szemben érvényesíthetõ. A követelés kife-
jezetten bizonytalan követelés, amely értékéért, behajtha-
tóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget
nem vállal, illetõleg a Ptk. 330. §-ában meghatározott ke-
zesi felelõsségét kifejezetten kizárja.

Irányár: 2 500 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõunalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 cí-
mekre vár „FERR-TIPP Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
léssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton eljuttatni.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg. A feltételfüzet – titoktartási nyilatkozat egyide-
jû aláírása mellett – a felszámoló székhelyén munkanapo-
kon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható,
4000 Ft + áfa áron. Az ajánlat érvényességének feltétele
50 000 Ft bánatpénz elõzetes megfizetése. A pályázati
ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az engedmé-
nyezési szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, áluta-
lással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az 1991.
évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult

vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár
fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. júli-
us 26.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ aján-
lat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmaga-
sabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a pá-
lyázók között nyilvános ártárgyalást tartani.

A követeléssel kapcsolatban harmadik személynek
nincs elõvásárlási joga. A jelen pályázati felhívás a felszá-
moló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, meg-
felelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyil-
vánítható.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától Somogyi Krisztina felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1664, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.

A Pactorex Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6722 Szeged,
Béke u. 2/C) mint az ,,ILKEM” Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [04 09 002986]; 5600 Békéscsaba, Luther
u. 20/B; 3697/A/20.; felszámolóbiztos: Puskás Béla) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi va-
gyontárgyait:

1. Békéscsaba, Luther u. 20/B alatti társasházban talál-
ható 667/10000-ed tulajdoni részt képezõ II. 5. sz. alatti la-
kás (hrsz.: 3697/A/14.). A lakás területe 137 m2. A lakás
új, kulcsrakész állapotú.

Ajánlati ár: 17 000 000 Ft + áfa (tizenhétmillió forint +
általános forgalmi adó).

2. Békéscsaba, Luther u. 20/B alatti társasházban talál-
ható 556/10000-ed tulajdoni részt képezõ III. 9. sz. alatti
lakás (hrsz.: 3697/A/18.). A lakás területe 113 m2. A lakás
új, kulcsrakész állapotú.

Ajánlati ár: 14 000 000 Ft + áfa (tizennégymillió forint +
általános forgalmi adó).

3. Olasz tapéta és border készlet lista szerint.
Ajánlati ár: 12 000 000 Ft + áfa (tizenkettõmillió forint

+ általános forgalmi adó).
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A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ

mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba készpénzben,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,

– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánat-
pénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat

folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon

pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meg-

hatalmazott útján zárt borítékban „ILKEM Kft. f. a. – Pá-
lyázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában (6722 Sze-
ged, Béke u. 2/C) a titkárságon kell benyújtani, melynek
határideje

2007. augusztus 10. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõk jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2007. augusztus 16-án csütör-
tökön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája.

Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla ügyvezetõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet „vagyonr. a.” (Cg.:
[17 02 001126]; 7133 Fadd, Arany J. u. 200.) Zala Megyei
Bíróság által kijelölt vagyonrendezõje

nyilvános pályázat

útján értékesíti a vagyonrendezés alá került cég alábbi in-
gatlanát.

Az ingatlan nyilvántartási adatai:
Település: Fadd.
Besorolás: külterület.
Helyrajzi szám: 0170.
Mûvelési ág: erdõ.
Összes terület: 5 ha 7560 m2.
Termõképesség: 25,90 AK.
Tulajdoni hányad: 1657/2590.
Az ingatlan értékesítési irányára: 2 673 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került ingatlan nettó irányára 10%-ának

megfelelõ bánatpénz befizetése a vagyonrendezõ szerve-
zet Budapest Bank Részvénytársaságnál vezetett
10102440-32983608-00000007 számú bankszámlájára.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

– Nyilatkozat a környezeti terhek megszüntetésének át-
vállalásáról.

A pályázati ajánlatot kettõs, zárt borítékban „Termelõ
és Értékesítõ Szöv. vagyonr. a. vételi ajánlat” megjelölés-
sel, személyesen kell benyújtani a vagyonrendezõ 7100
Szekszárd, Garay tér 16. szám alatti irodájába.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2007. augusztus 17. 9–13 óra.

A vagyonrendezõ felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig, írásban adják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott vételárat, a vállalt fizeté-
si feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A vagyonrendezõ a pályázati ajánlatokat a vételár nagy-
sága és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

Megfelelõ ajánlatok esetében, ha a legmagasabb aján-
lati árat követõ ajánlott ár eléri a legmagasabb ajánlati ár
90%-át, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek idõpont-
ját és helyét az érdekeltekkel írásban közli.

A jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendezõ a
pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredményte-
lennek nyilváníthatja.

Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, be-
számítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Hirth
Károly vagyonrendezõ, tel.: 06 (20) 941-7034.

Valamennyi részletes, a tételes vagyonértékelést is tar-
talmazó információn kívül elõzetes egyeztetést követõen
biztosítják az ingatlan helyszíni megtekintését is.
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A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint
a TO-BÁTH Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 065776]; 8948 Nova, Fõ út 2.
III. 19.) Zala Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került cég alábbi ingat-
lanát.

Az ingatlan adatai:
8948 Nova, Kossuth u. 33., 190/1. hrsz.
Megnevezése: üzlet, gazdasági épület és udvar.
Területe: 610 m2.
Irányár: 7 200 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került ingatlan nettó irányára 10%-ának

megfelelõ bánatpénz befizetése a Budapest Bank Rész-
vénytársaságnál vezetett 10102440-32983608-00000007
számú bankszámlára.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban
„TO-BÁTH Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, szemé-
lyesen kell benyújtani a felszámoló 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2007. augusztus 17. 9–13 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó(k)
esetében a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban ad-
ják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy a megfelelõ, azonos
értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) ár-
tárgyalást tartson.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot

– megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyil-
váníthatja.

Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, be-
számítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Hirth
Károly felszámolóbiztos, a 06 (20) 941–7034-es telefon-
számon. Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen 2007. augusztus 8-án 11–12 óra kö-
zött biztosítják az ingatlan megtekintését is.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
a DALLTEX Ruházati-Textil Nagy- és Kiskereske-
delmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 069827];
1029 Budapest, Kánya u. 4.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:

– Nõi és férfi konfekció áruk. Az eszközök értéke
összesen 12 000 000 Ft + 2 400 000 Ft áfa, összesen
14 400 000 Ft. A bánatpénz: 1 500 000 Ft.

– Méteráruk (bélések, szövetek). Az eszközök értéke
összesen 6 000 000 Ft + 1 200 000 Ft áfa, összesen
7 200 000 Ft. A bánatpénz: 700 000 Ft.

– Vámáruraktárban õrzött méteráruk és nõi konfekció
áruk. Az eszközök értéke összesen 12 000 000 Ft +
2 400 000 Ft áfa, összesen 14 400 000 Ft. A bánatpénz:
1 500 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
359-0242.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2007. augusztus 27-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat ese-
tén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „DALLTEX Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. augusztus 28.
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A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje: 2007. szeptember 5.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
a DINER MÖBEL Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [01 09 861495]; 1032 Budapest, Gyenes u. 7.
VIII. 4.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:

Lapraszerelt és összeszerelt konyhabútorok, ajtó-
frontok, szekrénytestek, egyéb konyhai kiegészítõk.

Az eszközök értéke összesen 6 000 000 Ft + 1 200 000 Ft
áfa, összesen 7 200 000 Ft. A bánatpénz: 700 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
359-0242.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2007. augusztus 27-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „DINER MÖBEL
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. augusztus 28.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2007. szeptember 5.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.)
mint az EURÓPA-LINE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [13 09 075058]; 2330
Dunaharaszti, Szõlõhegy u. 13.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi, a csõdeljárás hatálya alatt álló MONTAVIA Ipari
és Szolgáltató Kft.-vel (1041 Budapest, Szilágyi u. 9.)
szemben fennálló követeléseit:

– Adós által elismert követelés, melynek nyilvántartási
értéke: 18 723 000 Ft. A követelés biztosítékkal nem ren-
delkezik. A követelés értékesítési irányára: 4 680 000 Ft.
Bánatpénz: 500 000 Ft.

– Vitatott követelés, melynek nyilvántartási értéke
120 000 000 Ft. A követelés biztosítékkal nem rendel-
kezik. A követelés értékesítési irányára: 15 000 000 Ft.
Bánatpénz: 1 500 000 Ft.

A követelések egy tételben kerülnek értékesítésre.
A követelés értékéért, behajthatóságáért, illetve érvé-

nyesíthetõségért a pályázatot kiíró felelõsséget nem vállal.
A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kap-
csolatban felmerülõ összes költséget, valamint tudomásul
kell vennie, hogy a követelés behajthatósága bizonytalan.
A követelésért a felszámoló semmilyen szavatosságot nem
vállal, beszámításnak helye nincsen.
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A követeléssel kapcsolatos dokumentációba betekintési
lehetõséget – titoktartási nyilatkozat aláírását követõen – a
CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60.
I. 4. szám alatti irodájában, elõzetes telefonon egyeztetés
után, biztosítjuk.

Az értékesítésre kerülõ követelésrõl információt és tájé-
koztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, telefon:
359-0242.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2007. augusztus 27-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „EURÓPA-LINE
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. augusztus 28.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2007. szeptember 7.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A Swedish Match Advertising Products GmbH Ma-
gyarországi Fióktelepe (Cg.: [01 17 000411]; székhelye:
1221 Budapest, Bencés u. 29.) közzéteszi, hogy a fióktele-

pet alapító külföldi székhelyû vállalkozás elhatározta a
fióktelep 2007. július 1-jei hatállyal történõ megszün-
tetését.

Felhívjuk az esetleges hitelezõket, hogy a jelen hirdet-
mény Cégközlönyben való megjelenését (2007. július 26.)
követõ 30 napon belül követeléseiket Klaus Bruns fiókve-
zetõnek címezve, a fenti székhely szerinti címen írásban
jelentsék be.

A CE Oli & Gas Trading Aktiengesellschaft (cégjegy-
zékszám: FN 219479 p; székhely: 1010 Bécs, Tegett-
hoffstrasse 7, Ausztria) elhatározta a magyarországi keres-
kedelmi képviseletének, a CE Oil & Gas Trading AG
Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének (Cg.:
[01 12 073663]; székhelye: 1052 Budapest, Kristóf tér 3.)
megszüntetését.

A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló, 1997.
évi CXXXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján a keres-
kedelmi képviselet felhívja a hitelezõket, hogy követelé-
seiket a Cégközlönyben való közzétételt (2007. július 26.)
követõ harminc napon belül a kereskedelmi képviseletnél
jelentsék be.

A ki nem elégített követeléseket, a hitelezõk a CE Oil &
Gas Trading Aktiengesellschafttal szemben érvényesíthe-
tik az alábbi eljárás szerint: a kereskedelmi képviselet hite-
lezõi a ki nem elégített követeléseiket a CE Oil & Gas Tra-
ding Aktiengesellschaft székhelyére küldött ajánlott levél-
lel, a tartozást igazoló bizonylatok és egyéb okmányok
másolatának csatolásával jelentsék be. A hitelezõk a beje-
lentésben jelöljék meg a bankszámlaszámukat és a bank-
számla vezetõjét. A megfelelõ módon igazolt jogos igé-
nyeket a CE Oil & Gas Trading Aktiengesellschaft a beje-
lentés kézhezvételétõl számított 30 napon belül kielégíti.

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Visszaesõ kiskereskedelmi forgalom

A kiskereskedelmi forgalom változatlan áron számítva
az idén májusban 2,8 százalékkal, az elsõ öt hónapban
0,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttõl
– közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok sze-
rint az elõzõ hónaphoz képest a kiskereskedelmi eladások
volumene 0,1 százalékkal csökkent. A kiskereskedelmi
forgalom változatlan áron számítva az idén áprilisban
2,5 százalékkal, az elsõ négy hónapban 0,4 százalékkal
maradt el az egy évvel korábbi szinttõl.
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Az idén áprilisban az elõzõ hónaphoz képest a kiskeres-
kedelmi eladások volumene 0,5 százalékkal csökkent a
szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint.
Tavaly az elsõ öt hónapban a forgalom volumene kiigazí-
tás nélkül 5,5 százalékkal, ezen belül májusban 4,7 száza-
lékkal haladta meg az egy évvel korábbit a naptárhatás nél-
kül. (MTI)

Bõvítenék a foglalkoztatást

A foglalkoztatás bõvülése, a munkaerõpiac tisztulása és
a hátrányos helyzetûek lehetõségeinek javulása érdekében
meg kell teremteni a foglalkoztatáspolitikában a munka-
adók, a munkavállalók támogatását és érdekeltségét – je-
lentette ki a foglalkoztatási bizottság szocialista elnöke.
Simon Gábor hozzátette: ehhez a konvergenciaprogram,
illetve az uniós és hazai források célzott felhasználása te-
remti meg a feltételeket. Bernáth Ildikó, a Fidesz szakpoli-
tikusa úgy reagált: nem ért el érdemi javulást a foglalkoz-
tatáspolitikában a második Gyurcsány-kormány. (MTI)

Változott a nemzeti alaptanterv, a nat

Új elemekkel bõvül a nemzeti alaptanterv (nat), hogy
jobban igazodjon a mindennapi élethelyzetekben szüksé-
ges készségek és képességek elsajátításához – jelentette be
Budai Bernadett kormányszóvivõ.

Ez nem jelenti azt, hogy az iskoláknak új pedagógiai
programot kellene hirdetniük – tette hozzá.

Példaként említette az emberi jogok tiszteletben tartá-
sát, a nemzeti identitást, a szociális érzékenységet, a kör-
nyezetért érzett felelõsség erõsítését, vagy a demokratikus
intézményrendszer mélyebb ismeretét. Budai Bernadett
felhívta a figyelmet arra, hogy a pénzügyi kultúra is na-
gyobb hangsúlyt kapott.

Az iskoláknak december 31-ig kell a saját tantervüket
az új dokumentumhoz igazítani. (MTI)

Nem volt zavaró az átszervezés

A megyei munkaügyi központok helyett januártól re-
gionális intézmények irányítják a területi munkaügyi tevé-
kenységet, kiegészítve a szociális témakörökkel, de ebbõl
az ügyfelek alig vettek észre valamit – mondta Pirisi
Károly, a foglalkoztatási és Szociális Hivatal fõigazgatója.

A több mint 170 helyi munkaügyi kirendeltség a meg-
szokott módon fogadja az álláskeresõket. (MTI)

Két héttel elõbb kezdõdik a szüret

Várhatóan már augusztus elején, a szokásoshoz képest
mintegy két héttel elõbb kezdõdik az idei szüret a meleg
idõjárás miatt – jelezte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsá-
nak fõtitkára.

Horváth Csaba kifejtette: a szélsõségesen meleg idõjá-
rás a szõlõskertekben úgynevezett kényszerérési folyama-
tokat indított el. Ezért az idei bor minõségére fokozottan
oda kell figyelniük a borászoknak. Az idén várhatóan ke-
vesebb mint 4 millió hektoliter must kerülhet a pincékbe.
A szõlõtermés közepes lesz, 600-700 ezer tonna várható.
(MTI)

Alig drágulnak a Moziünnep jegyei

A Moziünnepen a tavalyi 350 forint után idén 360 fo-
rintba maximálták a jegyárakat. Az idei Moziünnepen
augusztus 30. és szeptember 2. között több mint 200 filmet
láthat a közönség 44 város 85 mozijában.

Kamarás Iván filmrendezõként mutatkozik be: mobilte-
lefonjával forgatott, Sóhajok címû filmjét lehet majd meg-
nézni. (MTI)
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