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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
40/2007. (VIII. 9.) EüM

rendelete

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont já ban, az em ber i al kal -
ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógyszer -
piacot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi XCV. tör vény 32. §-a (5) be kez dé sé nek a), d) és
n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

(1) Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek cím ké -
jé rõl és be teg tá jé koz ta tó já ról  szóló 30/2005. (VIII. 2.)
EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. §-ának (1) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fi gye lem mel a gyer mek gyó gyá sza ti felhaszná -
lásra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az
1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben fog lal tak ra is a gyógy -
szer kül sõ cso ma go lá sán – a (8)–(9) be kez dés ben meg -
határozott ki vé tel lel – a (2) be kez dés sze rin ti ada to kat kell
fel tün tet ni.”

(2) Az R. 3. §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fi gye lem mel a gyer mek gyó gyá sza ti felhaszná -
lásra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az
1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben fog lal tak ra is a beteg -
tájékoztató az aláb bi sor rend ben a kö vet ke zõ ada to kat tar -
tal maz za:”

(3) Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

[(3) Ez a ren de let]
„c) a gyer mek gyó gyá sza ti fel hasz ná lás ra szánt gyógy -

szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az 1768/92/EGK ren de let,

a 2001/20/EK irány elv, a 2001/83/EK irány elv és a
726/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról szó ló, 2006. de cem -
ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let nek”

[való meg fe le lést szol gál ja.]

2.  §

(1) Az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít -
mé nyek kli ni kai vizs gá la tá ról és a he lyes kli ni kai gya kor -
lat al kal ma zá sá ról  szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM ren de let 
(a továb biak ban: r.) 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) E ren de le tet a gyer mek gyó gyá sza ti felhaszná -
lásra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az
1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let figye lembe véte lével kell
 alkalmazni.”

(2) Az r. 25.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

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

„c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1901/2006/EK
ren de le te (2006. de cem ber 12.) a gyer mek gyó gyá sza ti
 felhasználásra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint
az 1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let módo -
sításáról.”

3.  §

(1) Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let
(a továb biak ban: ren de let) 1. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) E ren de le tet a gyer mek gyó gyá sza ti felhaszná -
lásra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az
1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let figye lembe véte lével kell
 alkalmazni.”

(2) A ren de let 45. §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[(8) E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„f) a gyer mek gyó gyá sza ti fel hasz ná lás ra szánt gyógy -
szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az 1768/92/EGK ren de let,
a 2001/20/EK irány elv, a 2001/83/EK irány elv és a
726/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem -
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ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let a gyer mek gyó gyá sza ti felhaszná -
lásra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az
1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let nek való meg fe le lést szol -
gál ja.

(3) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
72/2007. (VIII. 9.) GKM

rendelete

a textiltermékek forgalomba hozatalának
egyes követelményeirõl  szóló

25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tex til ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 16.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ 
h) és i) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi h) pont
meg je lö lé se j) pont ra vál to zik:

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

„h) a Bi zott ság 2007/3/EK irány el ve (2007. feb ru ár 2.)
a tex til ter mé kek el ne ve zé sé rõl  szóló 96/74/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek a mû -
sza ki fej lõ dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó -
do sí tá sá ról;

i) a Bi zott ság 2007/4/EK irány el ve (2007. feb ru ár 2.)
a két kom po nen sû tex til szál ke ve ré kek mennyi sé gi elem zé -
sé nek egyes mód sze re i rõl  szóló 96/73/EK eu ró pai par -
lamenti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek a mû sza ki fej -
lõ dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ módosítá -
sáról;”

2.  §

Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép.

3.  §

Az R. 4. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

4.  §

Az R. 6. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint mó -
do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 2-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a tex til ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 32/2006. (VI. 1.) GKM ren de let 3.  §-a 
és 4.  §-a, va la mint 1. és 2. mel lék le te.

(3) Ez a ren de let ha tá lyát vesz ti 2008. feb ru ár 3-án.

6.  §

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

a) a Bi zott ság 2007/3/EK irány el ve (2007. feb ru ár 2.) a 
tex til ter mé kek el ne ve zé sé rõl  szóló 96/74/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek a mû sza -
ki fej lõ dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do -
sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2007/4/EK irány el ve (2007. feb ru ár 2.) a 
két kom po nen sû tex til szál ke ve ré kek mennyi sé gi elem zé -
sé nek egyes mód sze re i rõl  szóló 96/73/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelethez

[1. mel lék let a 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let hez]

A textilszálak táblázata

Sor szám El ne ve zés A szál le írá sa

1. Gyap jú1 A juh (Ovis ari es) bun dá já ból szár ma zó szál

2. Al pa ka, láma, teve, kas mir, mo her, 
an go ra (nyúl), vi ku nya, yak, gu a -
na ko, kas gó ra, hód, vid ra, a meg -
ne ve zés után „gyap jú” vagy „szõr” 
meg je lö lés sel vagy anél kül1

Az aláb bi ál la tok szõ re: al pa ka kecs ke, láma, teve, kas mir kecs ke, an go -
ra kecs ke, an go ra nyúl, vi ku nya, yak, gu a na ko lá ma, kas gó ra kecs ke, hód,
vid ra

3. Ál la ti szõr, az ál lat faj ta meg adá sá -
val vagy anél kül (pl. mar ha szõr,
há zi kecs ke szõr, ló szõr)

Kü lön bö zõ ál la tok szõ re, amennyi ben azok nem tar toz nak az 1. és
2. pont alá

4. Se lyem Olyan szál, amit ki zá ró lag a se lyem fo nal-ki bo csá tó ro var gu bó já ból
nyer nek

5. Pa mut A gya pot nö vény (Gos sy pi um) tok já ból szár ma zó szál

6. Ka pok A ka pok (Ce i ba pen tand ra) gyü möl csé nek bel se jé bõl szár ma zó szál

7. Len A len (Li num usi ta tis si mum) szá rá ból (kó ró ból) szár ma zó rost szál

8. Ken der A ken der (Can na bis sati va) szá rá ból szár ma zó rost szál

9. Juta A Cor cho rus oli to ri us és a Cor cho rus cap su la ris szá rá ból szár ma zó rost -
szál. A ju tá val azo nos mó don kell el jár ni a kö vet ke zõ rost nö vé nyek bõl
szár ma zó rost szá lak kal: Hi bis cus can na bi nus, Hi bis cus sab da rif fa,
Abul ti lon avi cen nae, Ure na lo ba ta, Ure na si nu a ta

10. Ma ni la ken der A Musa tex ti lis szá rát bur ko ló le ve lek bõl nyert rost szál

11. Al fa fû A Sti pa te na cis si ma le ve le i bõl nyert rost szál

12. Kó kusz A Co sos nu ci fe ra gyü möl csé rõl szár ma zó rost szál

13. Sep rû za nót Más kép pen: Ginsz ter. A Cy ti sus sco pa ri us, il let ve a Spar ti um jun ce um
ágá ból nyert rost ból ké szült szál

14. Rami A Bo eh me ria ni vea és a Bo eh me ria te na cis si ma szá rá ból nyert rost szál

15. Szi zál Az Aga ve si sa la na le ve lé bõl nyert rost szál

16. In di ai ken der Más kép pen: Sunn. A Cro ta la ria jun cea rost já ból ké szült szál

17. Me xi kói szi zál Más kép pen: He ne qu en. Az Aga ve fourc ro y des rost já ból ké szült szál

18. Agá vé Más kép pen: Ma gu ey. Az Aga ve can ta la rost já ból ké szült szál

19. Ace tát Ke ve sebb mint 92%, azon ban leg alább 74% ace ti le zett hid ro xil
 csoportú cel lu lóz ace tát ból ké szült szál

20. Al gi nát Az al gin sav fém só i ból ké szült szál

21. Réz oxid-szál Más kép pen: Kup ro. Réz oxid am mó ni ák el já rás sze rint ké szült re ge ne rált 
cel lu lóz szál

22. Mo dál Re ge ne rált cel lu lóz szál, ma gas sza kí tó erõ vel és ned ves mo du lus sal.
A sza kí tó erõ (BC) kon di ci o nált ál la pot ban és az erõ (BM), amely ned -
ves ál la pot ban 5% nyúj tás nál éb red:

BC (CN)>=1,3 ÖT+2T

BM (CN)>=0,5 ÖT,
ahol T az át la gos li ne á ris sû rû ség de ci tex ben

23. Fe hér je szál Ter mé sze tes fe hér jé bõl nyert, vegy sze rek kel re ge ne rált és sta bi li zált
szál

24. Tri ace tát Cel lu lóz ace tát ból elõ ál lí tott szál, amely ben a hid ro xil-cso por tok nak
leg alább 92%-a ace ti le zett
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Sor szám El ne ve zés A szál le írá sa

25. Visz kóz Visz kóz el já rás sal ké szült, re ge ne rált cel lu lóz ból álló vég te len és vá gott 
szál

26. Ak ril2 Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lák ból elõ ál lí tott szál, mely nek lán ca leg -
alább 85 tö meg szá za lék ak ril nit ril bõl épül fel

27. Po li klo rid Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lá ból elõ ál lí tott szál, mely nek lán ca több
mint 50 tö meg szá za lék vi nil klo rid vagy vi nil idén klo rid mo no mer egy -
sé ge ket tar tal ma zó mak ro mo le ku lák ból áll

28. Flu or szál Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, ame lyet ali fás flu or-kar bon mo -
no me rek bõl nyer nek

29. Mo dak ril2 Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szá lak, me lyek lán cai 50%-nál több,
de 85 szá za lék nál ke ve sebb tö meg szá za lék nyi ak ril nit ril bõl épül nek fel

30. Po li amid vagy nej lon2 A lánc ban leg alább 85 szá za lék ban ali fás vagy cik lo-ali fás egy sé gek hez 
kap cso ló dó, is mét lõ dõ amid kö té se ket tar tal ma zó szin te ti kus, li ne á ris
mak ro mo le ku lák ból álló szál

31. Ara mid Szin te ti kus li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely aro más cso por -
tok hoz kap cso ló dó amid- vagy imid kö té sek bõl áll, ame lyek leg alább
85 szá za lék köz vet le nül kap cso ló dik két aro más gyû rû höz, és az eset le -
ge sen je len le võ imid kö té sek szá ma nem ha lad ja meg az amid kö té se két

32. Po li i mid Szin te ti kus li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely is mét lõ dõ imid -
egységeket tar tal maz

33. Lyo cell3 Egy szer ves ol dó szer rel és ol dat ból tör té nõ szál kép zé si el já rás sal, szár -
ma zé kok kép zõ dé se nél kül elõ ál lí tott re ge ne rált cel lu lóz szál

33.a. Po li lak tid A lánc ban leg alább 85 szá za lék ter mé sze te sen elõ for du ló cuk rok ból
szár ma zó tej sav ész ter-egy sé get tar tal ma zó, li ne á ris mak ro mo le ku lák ból 
álló szál, mely nek ol va dá si hõ mér sék le te leg alább 135 °C

34. Po li ész ter Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán cai leg alább
85 tö meg szá za lék ban te ref tál sa vész ter bõl áll nak

35. Po li eti lén2 Nem he lyet te sí tett, ali fás szén hid ro gé nek bõl össze te võ dõ, te lí tett li ne á -
ris mak ro mo le ku lák ból álló szál

36. Po li pro pi lén2 Szá lak li ne á ri san te lí tett ali fás szén hid ro gé nek bõl, me lyek min den
 második szén atom já hoz egy izo tak ti kus el ren de zé sû me til cso port kap -
cso ló dik to váb bi he lyet te sí tés nél kül

37. Po li kar ba mid2 Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán ca is mét lõ dõ
(NH-CO-NH) funk ci o ná lis cso por tot tar tal maz

38. Po li u re tán2 Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán cai is mét lõ dõ
funk ci o ná lis ure tán cso por tok kal ren del kez nek

39. Vi nil szál Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán cai kü lön bö zõ ace ta -
le zett sé gi fokú po li vi nil al ko hol ból épül nek fel

40. Tri vi nil2 Szál há rom kü lön bö zõ vi nil mo no mer bõl, mely ak ril nit ril bõl, kló ro zott
vi nil mo no mer bõl és egy har ma dik vi nil mo no mer bõl te võ dik össze,
ame lyek kö zül egyik sem tesz ki 50 száz alélk tö meg há nya dot

41. Elasz to di én Elasz ti kus szál, amely ter mé sze tes vagy szin te ti kus po li izo prén bõl áll
egy vagy több po li me ri zált di en bõl, egy vagy több vi nil mo no mer rel
vagy anél kül, és amely szál irá nyú hú zó erõ ha tá sá ra ere de ti hosszá nak
há rom szo ro sá ra nyú lik meg, majd te her men te sí tés után azon nal vissza -
nyeri meg kö ze lí tõ leg a ki in du lá si hosszát

42. Elasz tán Elasz ti kus szál, amely leg alább 85 tö meg szá za lék ban szeg men tált po li -
u re tán ból áll, és amely hú zó erõ ha tá sá ra ere de ti hosszá nak há rom szo ro -
sá ra nyú lik meg, majd te her men te sí tés után azon nal vissza nye ri
meg kö ze lí tõ leg a ki in du lá si hosszát

43. Üveg szál Üveg bõl ké szült szál
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Sor szám El ne ve zés A szál le írá sa

44. El ne ve zés an nak az anyag nak
meg fele lõen, amely bõl a szá lak
össze te võd nek, pl. fém (fé mes,
 fémezett), az beszt, pa pír, „szál”
vagy „fo nal” ki egé szí tés sel vagy
anél kül

Kü lön bö zõ vagy új sze rû anyag ból ké szült szá lak, ame lyek az elõ zõ ek -
ben nin cse nek fel so rol va

45. Elasz to-mul ti ész ter Két vagy több ve gyi leg meg kü lön böz tet he tõ li ne á ris mo le ku la (ame -
lyek egyi ke sem ha lad ja meg a tel jes tö meg 85%-át) köl csön ha tá sa
 által, két vagy több meg kü lön böz tet he tõ sza kasz ban lét re ho zott szál,
amely ben az ész ter cso port al kot ja a meg ha tá ro zó egy ség nyi mennyi -
séget (leg alább 85%), és amely – meg fe le lõ ke ze lést köve tõen – ere de ti
hosszá nak más fél sze re sé re ki nyújt va, majd el en ged ve, rö vid idõ alatt
lé nye gé ben vissza nye ri ere de ti hosszát

46. Elasz to le fin Leg alább 95%-ban (tö meg szá za lék ban) rész ben ke reszt kö té se ket tar tal -
ma zó mak ro mo le ku lák ból álló, eti lén bõl és leg alább egy má sik ole fin -
bõl elõ ál lí tott szál, amely ere de ti hosszá nak más fél sze re sé re ki nyújt va,
majd el en ged ve rö vid idõ alatt lé nye gé ben vissza nye ri ere de ti hosszát.

Meg jegy zés:
1 A mel lék let 1. pont já ban sze rep lõ „gyap jú” név hasz nál ha tó a bir ka vagy bá rány szõ ré bõl szár ma zó szá lak ke ve ré ké re és azok ra a szá lak ra, me lyek a

2. pont har ma dik osz lo pá ban van nak fel so rol va.
Ez az elõ írás a 6. és 7.  §-ban fel so rolt és a 8.  §-ban hi vat ko zott tex til ter mé kek re is al kal maz ha tó, fel té ve, ha az utób bi ak rész ben az 1. és 2. pont ban fel so rolt

szá lak ból te võd nek össze.
2 A szál szót bele kell ér te ni.
3 A „szer ves ol dó szer” ki fe je zés alap ve tõ en szer ves anya gok és víz ke ve rékét je len ti.

2. melléklet a 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelethez

[4. mel lék let a 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let hez]

Egyezményes járulékanyag-hányadok

Sor szám Szál %

1–2. Gyap jú és szõ rök

 fé sült szá lak  18,25

 kár tolt szá lak 117,00

 3. Szõ rök

 fé sült szá lak  18,25

 kár tolt szá lak 117,00

Ló szõr

 fé sült szá lak  16,00

 kár tolt szá lak  15,00

 4. Se lyem  11,00

 5. Pa mut

 szo ká sos szá lak  8,50

 mer ce re zett szá lak 10,50

 6. Ka pok 10,90

 7. Len 12,00

 8. Ken der 12,00

 9. Juta 17,00

10. Ma ni la ken der 14,00
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Sor szám Szál %

11. Al fa fû 14,00

12. Kó kusz 13,00

13. Sep rû za nót 14,00

14. Rami (fe hé rí tett szá lak)  8,50

15. Szi zál 14,00

16. In di ai ken der 12,00

17. Me xi kói szi zál 14,00

18. Agáve 14,00

19. Ace tát  9,00

20. Al gi nát 20,00

21. Réz oxid-szál 13,00

22. Mo dál 13,00

23. Fe hér je szál 17,00

24. Tri ace tát  7,00

25. Visz kóz 13,00

26. Ak ril  2,00

27. Po li klo rid  2,00

28. Flu or szál  0,00

29. Mo dak ril  2,00

30. Po li amid vagy nej lon

 vá gott szál  6,25

 vég te len szál  5,75

31. Ara mid  8,00

32. Po li i mid  3,50

33. Lyo cell 13,00

33.a. Po li lak tid  1,50

34. Po li ész ter

 vá gott szál  1,50

 vég te len szál  1,50

35. Po li eti lén  1,50

36. Po li pro pi lén  2,00

37. Po li kar ba mid  2,00

38. Po li u re tán

 vá gott szál  3,50

 vég te len szál  3,00

39. Vi nil  5,00

40. Tri vi nil  3,00

41. Elasz to di én  1,00

42. Elasz tán  1,50

43. Üveg szál

 vég te len szál 5 mm át mé rõ fe lett  2,00

 vég te len szál 5 mm át mé rõ ig  3,00
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Sor szám Szál %

44. Fém szál  2,00

Fé me zett szál  2,00

Az beszt szál  2,00

Pa pír fo nal 13,75

45. Elasz to-mul ti ész ter  1,50

46. Elasz to le fin  1,50

Meg jegy zés:
1 A 17% já ru lék anyag-há nya dot kell al kal maz ni ak kor is, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a tex til ter mék fé sült vagy kár tolt szál ból ké szült.

3. melléklet a 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelethez

1. Az R. 6. mel lék le té nek az ál ta lá nos in for má ci ó kat is mer te tõ ré szé ben az I.3. Esz kö zök és re a gen sek pont
I.3.2.  Reagensek al pont ja a kö vet ke zõ I.3.2.4–I.3.2.7. al pon tok kal egé szül ki:

 „I.3.2.4. Ace ton
 I.3.2.5. Fosz for sav
 I.3.2.6. Kar ba mid
 I.3.2.7. Nát ri um-bi kar bo nát”

2. Az R. 6. mel lék le té nek az ál ta lá nos in for má ci ó kat is mer te tõ ré szé ben az I.6. pont he lyé be kö vet ke zõ szö veg lép:
„I.6. A vizs gá la ti min ta elõ ke ze lé se
Ha va la mely anya got a [tex til ter mé kek el ne ve zé sé rõl  szóló, 1996. de cem ber 16-i 96/74/EK eu ró pai par la men ti és

 tanácsi irány elv 12. cik ke (3) be kez dé sé ben le írt] szá za lé kos szá mí tá sok hoz nem sza bad figye lembe ven ni, azt elõ ször el
kell tá vo lí ta ni egy olyan mód szer rel, amely egyik szál kom po nens re sincs ha tás sal.

En nek ér de ké ben a víz zel és pet ro lé ter rel el tá vo lít ha tó ide gen anya gok ki vo ná sa úgy tör té nik, hogy a lég szá raz min tát
Soxh let ext ra há ló ké szü lék ben egy órán ke resz tül pet ro lé te res ki vo nás nak vet jük alá, órán ként leg alább 6 cik lus se bes -
ség gel. A pet ro lé tert en ged jük el pá ro log ni a min tá ból, majd köz vet len ke ze lés sel ext ra há lunk, ami ab ból áll, hogy a
 mintát szo ba hõ mér sék le ten, egy órán ke resz tül víz ben áz tat juk, majd ezt köve tõen az áz ta tást egy to váb bi órán ke resz tül
meg is mé tel jük 65 ±5 °C hõ mér sék le tû víz ben, a fo lya dé kot idõn ként fel ke ver ve. A fo lya dék és a min ta ará nya 100:1 le -
gyen. A fe les le ges vi zet ki pré se lés sel, le szí va tás sal vagy cent ri fu gá lás sal tá vo lít suk el a min tá ból, majd hagy juk, hogy
le ve gõn szá rad jon.

Elasz to le fint vagy elasz to le fint és más szá las anya got (gyap jú, ál la ti szõr, se lyem, pa mut, len, va ló di ken der, juta,
 manilakender, al fa fû, kó kusz, sep rû za nót, rami, szi zál, réz oxid-szál, mo dál, fe hér je szál, visz kóz, ak ril, po li amid vagy
nej lon, po li ész ter és elasz to-mul ti ész ter) tar tal ma zó tex til szál ke ve ré kek ese té ben az imént is mer te tett el já rást kis sé
 módosítani kell, azaz a pet ro lé tert ace ton nal kell fel vál ta ni.

Az elasz to le fint és ace tá tot tar tal ma zó tex til szál ke ve ré kek ese té ben az aláb bi el já rást kell al kal maz ni. Ext ra hál juk
a min tát 80 °C-on 10 per cig 25 g/l 50%-os fosz for sa vat és 50 g/l kar ba mi dot tar tal ma zó ol dat tal. A fo lya dék és a min ta
ará nya 100:1 le gyen. A min tát mos suk ki víz ben, majd tá vo lít suk el a vi zet és mos suk le 0,1%-os nát ri um-bi kar bo nát
 oldattal, vé ge ze tül gon do san mos suk le víz zel.

Ha a nem szá las anyag pet ro lé ter rel és víz zel nem von ha tó ki, a fen tebb le írt vi zes el já rást cél sze rû olyan meg fe le lõ
mód szer rel he lyet te sí te ni, amely a szál össze te võ it nem vál toz tat ja meg szá mot te võ mér ték ben. Né mely fe hé rí tet len, ter -
mé sze tes nö vé nyi ros tot tar tal ma zó szál ese té ben (pél dá ul juta vagy kó kusz) meg jegy zen dõ, hogy a pet ro lé ter rel és víz -
zel vég zett nor mál elõ ke ze lés nem tá vo lít ja el az összes nem szá las anya got; en nek el le né re nem al kal ma zunk to váb bi elõ -
ke ze lést, ha csak a min ta nem tar tal maz víz ben és pet ro lé ter ben egy aránt old ha tat lan app re tá ló sze re ket.

Az elem zés rõl ké szült je len tés nek rész le te sen ki kell tér nie az al kal ma zott elõ ke ze lé si mód sze rek re.”
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3. Az R. 6. mel lék le té nek az egyes mód sze re ket is mer te tõ ré szé ben sze rep lõ táb lá zat he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

„Az egyes módszerek – összefoglaló táblázat

Mód szer Al kal ma zá si te rü let Re a gens

1. Ace tát Meg ha tá ro zott más szá lak Ace ton

2. Egyes fe hér je szá lak Meg ha tá ro zott más szá lak Hi po klo rit

3. Visz kóz, réz oxid-szál vagy meg ha -
tá ro zott tí pu sú mo dál

Pa mut vagy elasz to le fin Han gya sav és cink klo rid

4. Po li amid vagy nej lon Meg ha tá ro zott más szá lak Han gya sav, 80 tö meg%-os

5. Ace tát Tri ace tát vagy elasz to le fon Ben zil al ko hol

6. Tri ace tát vagy po li lak tid Meg ha tá ro zott más szá lak Di klór me tán

7. Meg ha tá ro zott cel lu lóz szá lak Po li ész ter, elasz to-mul ti ész ter vagy 
elasz to le fin

Kén sav, 75 tö meg%-os

8. Ak ril, meg ha tá ro zott mo dak ril-
vagy meg ha tá ro zott po li klo rid
 szálak

Meg ha tá ro zott más szá lak Di me til for ma mid

9. Meg ha tá ro zott po li klo ri dok Meg ha tá ro zott más szá lak Szén di szul fid/ace ton,
55,5/44,5 tér fo gat%-os

10. Ace tát Meg ha tá ro zott po li klo ri dok vagy
elasz to le fin

Jég ecet

11. Se lyem Gyap jú, szõr vagy elasz to le fin Kén sav, 75 tö meg%-os

12. Juta Meg ha tá ro zott ál la ti ere de tû szá lak Nit ro gén tar ta lom mód szer

13. Po li pro pi lén Meg ha tá ro zott más szá lak Xi lol

14. Meg ha tá ro zott más szá lak Po li klo rid szá lak (a vi nil klo rid
 homopolimerjei) vagy elasz to le fin

Kon cent rált kén sav mód szer

15. Po li klo rid szá lak, meg ha tá ro zott
mo dak ri lok, meg ha tá ro zott elasz -
tánok, ace tá tok, tri ace tá tok

Meg ha tá ro zott más szá lak Cik lo he xa non

”

4. Az R. 6. mel lék let 1. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2) és (3), se lyem (4), pa mut (5), len (7), ken der (8), juta (9), ma ni la ken der (10), al fa fû (11),
kó kusz rost (12), sep rû za nót (13), rami (14), szi zál (15), réz oxid-szál (21), mo dál (22), fe hér je szál (23), visz kóz (25),
 akril (26), po li amid vagy nej lon (30), po li ész ter (34), elasz to-mul ti ész ter (45) és elasz to le fin (46).

Ez a mód szer sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem al kal maz ha tó olyan ace tát szá lak ese té ben, ame lyek nek a fe lü le tét
de ace ti lez ték.”

5. Az R. 6. mel lék let 2. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. pa mut (5), réz oxid-szál (21), visz kóz (25), ak ril (26), po li klo rid (27), po li amid vagy nej lon (30), po li ész ter (34),
po li pro pi lén (36), elasz tán (42), üveg szál (43), elasz to-mul ti ész ter (45) és elasz to le fin (46).

Ha kü lön bö zõ fe hér je szá lak van nak je len, ak kor a mód szer rel ezek összes tö me gét ha tá roz zuk meg s nem egye di
mennyi sé gü ket.”

6. Az R. 6. mel lék let 3. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. pa mut (5) és elasz to le fin (46).”
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7. Az R. 6. mel lék let 3. Mód szer fe je zet 5. EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA al fe je ze té nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az ered mé nye ket az ál ta lá nos uta sí tá sok ban meg ha tá ro zot tak sze rint szá mít suk ki. A „d” ér té ke pa mut ese té ben 1,02,

elasz to le fin ese té ben pe dig 1,00.”

8. Az R. 6. mel lék let 4. Mód szer fe je ze té nek címe és 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Po li amid vagy nej lon és meg ha tá ro zott más szá lak (80%-os han gya sa vat al kal ma zó mód szer)

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a mód szer az ide gen anya gok el tá vo lí tá sa után a kö vet ke zõ szá lak ból álló két kom po nen sû ke ve ré kek hez alkal -

mazható:
1. po li amid vagy nej lon (30)
és
2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2) és (3), pa mut (5), réz oxid-szál (21), mo dál (22), visz kóz (25), ak ril (26), po li klo rid (27),

 poliészter (34), po li pro pi lén (36), üveg szál (43), elasz to-mul ti ész ter (45) és elasz to le fin (46).
Mint azt fen tebb em lí tet tük, ezt a mód szert gyap jú ke ve ré kek re is le het al kal maz ni, de ahol a gyap jú tar ta lom meg -

haladja a 25%-ot, a 2. mód szert kell al kal maz ni (a gyap jút lú gos nát ri um hi po klo rit ol dat tal kell ki ol da ni).”

9. Az R. 6. mel lék let 5. Mód szer fe je ze té nek 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a mód szer az ide gen anya gok el tá vo lí tá sát köve tõen a kö vet ke zõ össze té te lû, két kom po nen sû tex til szál ke ve ré kek

ese té ben al kal maz ha tó:
1. ace tát (19)
és
2. tri ace tát (24) és elasz to le fin (46)”

10. Az R. 6. mel lék let 6. Mód szer fe je ze te 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a követ kezõ
ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2) és (3), se lyem (4), pa mut (5), réz oxid-szál (21), mo dál (22), visz kóz (25), ak ril (26), po li -
amid vagy nej lon (30), po li ész ter (34), üveg szál (43), elasz to-mul ti ész ter (45) és elasz to le fin (46).

Meg jegy zés:
Az olyan tri ace tát szá lak, ame lye ket rész le ge sen hid ro lí zis hez ve ze tõ ki ké szí tés nek ve tet tek alá, már nem tel jes mér -

ték ben ol dód nak eb ben a re a gens ben. Ilyen ese tek ben a mód szer nem al kal maz ha tó.”

11. Az R. 6. mel lék let 6. Mód szer fe je ze te 5. EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA al fe je ze té nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az ered mé nye ket az ál ta lá nos uta sí tá sok ban meg ha tá ro zot tak sze rint szá mít suk ki. A „d” ér té ke 1,00, ki vé ve a

 poliészter, elasz to-mul ti ész ter és az elasz to le fin ese té ben, ame lyek nél a „d” ér té ke 1,01”.

12. Az R. 6. mel lék let 7. Mód szer fe je ze te 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. po li ész ter (34), elasz to-mul ti ész ter (45) és elasz to le fin (46).”

13. Az R. 6. mel lék let 8. Mód szer fe je ze te 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2) és (3), se lyem (4), pa mut (5), réz oxid-szál (21), mo dál (22), visz kóz (25), po li amid vagy
nej lon (30), po li ész ter (34), elasz to-mul ti ész ter (45) és elasz to le fin (46).

A mód szer egy aránt al kal mas elõ ze tesen me tal li zált fes ték kel fes tett ak ri lok és egyes mo dak ri lok ese té ben, ugyan -
akkor nem al kal mas olyan szá lak nál, ame lye ket kró mos után ke ze lés sel szí nez tek.”
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14. Az R. 6. mel lék let 10. Mód szer fe je ze te 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„2. meg ha tá ro zott po li klo rid szá lak (27), még pe dig PVC-szá lak akár után kló ro zot tak, akár nem és elasz to le fin (46).”

15. Az R. 6. mel lék let 11. Mód szer fe je ze te 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2) és (3) és elasz to le fin (46).”

16. Az R. 6. mel lék let 11. Mód szer fe je ze té nek 5. EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA al fe je ze te he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az ered mé nye ket az ál ta lá nos uta sí tá sok ban meg ha tá ro zot tak sze rint szá mít suk ki. A „d” ér té ke gyap jú ese té ben

0,985, elasz to le fin ese té ben pe dig 1,00.”

17. Az R. 6. mel lék let 14. Mód szer fe je ze te 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 1. pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„1. po li klo rid szá lak (27) me lyek vi nil klo rid ho mo po li mer ala pú ak, akár után kló ro zot tak, akár nem, elasz to le fin (46),
va la mint”

18. Az R. 6. mel lék let 14. Mód szer fe je ze té nek 2. ALAPELV al fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. ALAPELV
A ke ve rék nem klór szál és nem elasz to le fin össze te võ jét (vagy is az 1. be kez dés 2. pont já ban em lí tett szá lak) tö mény

kén sav val (re la tív sû rû sé ge 20 °C-on 1,84) ki old juk a ke ve rék is mert szá raz tö me gé bõl. A po li klo rid szál ból vagy elasz -
to le fin bõl álló vissza ma radt anya got össze gyûjt jük, ki mos suk, meg szá rít juk és le mér jük, tö me gét – szük ség ese tén kor ri -
gál va – a ke ve rék szá raz tö me gé nek szá za lé ká ban fe jez zük ki. A má so dik össze te võ szá za lé kos ará nyát a ket tõ különb -
ségébõl ál la pít juk meg.”

19. Az R. 6. mel lék let 15. Mód szer fe je ze te 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõ rök (2) és (3), se lyem (4), pa mut (5), réz oxid-szál (cup ro) (21), mo dál (22), visz kóz (25), po li -
amid vagy nej lon (30), ak ril (26) és üveg szál (43).”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
26/2007. (VIII. 9.) KvVM

rendelete

a Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Kor m. ren de let 1.  § b) 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.  §

Vé det té nyil vá ní tom Csom bár di-rét ter mé szet vé del mi
te rü let el ne ve zés sel a So mogy me gyé ben, Me zõ cso ko nya
köz ség ha tár ban lévõ, az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 53,4 hek tár 
ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü let vál to za tos, mo za i kos 
élõ hely-együt te sé nek (vi zes élõ he lyek, ho mo ki le ge lõk és
üde ka szá ló ré tek) meg óvá sa, va la mint vé dett és  fokozottan
vé dett nö vény fa jok, a hoz zá juk kap cso ló dó állatközös -
ségek élet fel té te le i nek, il let ve a Bel sõ-So mogy ra jel lem zõ
táj ké pi ér té kek meg õr zé se, to váb bá a te rü let természet -
védelmi célú be mu ta tá sa.

3.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak ban:
igaz ga tó ság), amely el lát ja a te rü let ter mé szet vé del mi
 kezelési ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za.



4.  §

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

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelethez

A Csombárdi-rét természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Me zõ cso ko nya

097/2; 098; 099/15; 099/18; 099/19; 0100; 0101; 0103;
0104 hrsz.-bõl 1,8 ha (0104a); 0104 hrsz.-bõl 0,8 ha
(0104b)

2. számú melléklet
a 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelethez

A Csombárdi-rét természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– A bel sõ-so mo gyi ho mok vi dék észak ke le ti ré szé nek
ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá gá nak, va la mint jel leg ze -
tes táj ké pi ér té ke i nek meg õr zé se, fenn tar tá sa.

– A te rü let vé dett nö vény- és ál lat fa ja i nak [pl. vid ra fû
(Me nyant hys tri fo li a ta); kes keny le ve lû gyap jú sás (Erio -
phorum an gus ti fo li um); kos bor fa jok (Or chis sp); fe ke te
kö kör csin (Pul sa til la pra ten sis ssp.nig ri cans); vid ra (Lut -
ra lut ra)] és vál to za tos, mo za i kos élõ hely együt tes ének
meg õrzése.

– A te rü let ter mé sze tes vi zes élõ he lye i nek (pl. láp-
és mo csár ré tek, zsom bé ko sok és ma gas sás ré tek) helyre -
állítása és meg õr zé se.

– Ter mé szet vé del mi célú ku ta tá si te vé keny ség, ok ta -
tás, be mu ta tás és szem lé let for má lás elõ se gí té se.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A te rü let je len le gi ter mé sze ti és táji ér té ke i nek ki ala -
ku lá sá hoz ve ze tõ ex ten zív, ha gyo má nyos gaz dál ko dá si
mó dok foly ta tá sa, ösz tön zé se.

– A te rü le ten lévõ ha las tó ter mé szet vé del mi szem pon tú 
hasz no sí tá sa.

– A ter mé szet vé del mi cé lok nak meg fe le lõ öko ló gi ai
szem lé le tû víz gaz dál ko dás a vi zek le fo lyá sá nak lassítá -
sával.

– Az ag resszí van ter jesz ke dõ táj ide gen fa jok vissza -
szo rí tá sa ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.

– Szem lé let for má lás, a la kos ság tá jé koz ta tá sa, bevo -
nása a ter mé szet vé del mi cé lok meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló
 tevékenységekbe.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lés rész le tes elõ írásait – a ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re
és tar tal má ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001.
(XII. 28.) KöM ren de let 2.  § (2) be kez dé se c) pont já ban,
 illetve mel lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – a 3.1–3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A ha gyo má nyos ex ten zív gaz dál ko dá si te vé keny ség

foly ta tá sa, le gel te té ses ál lat tar tás és ka szá lás a gye pek
meg õr zé se ér de ké ben.

– A víz fo lyá sok fel töl tõ dõ me der sza ka sza it csak kü lö -
nö sen in do kolt eset ben sza bad újra mé lyí te ni a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel, az igaz ga tó ság gal egyez -
tetetett mó don.

– Szük ség ese tén (el sõ sor ban ter mé sze tes ere de tû) aka -
dá lyok el he lye zé sé vel kell elõ se gí te ni a pa tak med rek ter -
mé sze tes ál la pot hoz ha son ló le fu tá sá nak ki ala ku lá sát.

3.1.2. Fa jok vé del me
– A gye pek le gel te té se kor fi gye lem mel kell len ni a

 védett nö vény fa jok élet cik lu sá ra. A le gel te tést a vé dett
 növényfajok ter mõ he lyén csak azok ter més éré se után, leg -
ko ráb ban má jus 15-én sza bad meg kez de ni.

3.1.3. Lá to ga tás
– A lá to ga tó cso por tok lét szá ma leg fel jebb 25–30 fõ

 lehet. En nél na gyobb lét szá mú cso por tok ese tén az igaz -
gatóság ál tal biz to sí tott szak ve ze tõt kell igény be ven ni a
lá to ga tás hoz.

– Tech ni kai spor tok és a vé dett ter mé sze ti, va la mint
a táji ér té ke ket ve szé lyez te tõ te vé keny sé gek nem foly tat -
ha tók a te rü le ten.

– A vé dett (és kü lö nö sen a fo ko zot tan vé dett) ál lat fa jok 
élet te vé keny sé gét (fész ke lé sét, táp lál ko zá sát stb.) a lá to -
ga tók nem za var hat ják.

3.1.4. Ok ta tás és be mu ta tás
– A te rü let ki ala ku lá sát, fej lõ dés tör té ne tét, ter mé sze ti,

táji ér té ke it és meg õr zé sük je len tõ sé gét be mu ta tó tan ös -
vényt és tá jé koz ta tó táb lá kat kell lé te sí te ni.

3.1.5. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ta lál ha tó föld utak gép jár mû vel nem ve he -

tõk igény be, ki vé ve a ter mé szet vé del mi ke ze lés és a te rü -
le ten jog sze rû en vég zett te vé keny sé gek meg va ló sí tá sa
 érdekében tör té nõ gép jár mû hasz ná la tot.

– A te rü le ten ti los a hul la dék el he lye zés.
– Tûz gyúj tás hoz a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé -

lye és az igaz ga tó ság gal való elõ ze tes egyez te tés szük -
séges.

3.1.6. Vad gaz dál ko dás
– A vad ál lo mányt a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv ben

meg ha tá ro zott, az élõ he lyet még nem ve szé lyez te tõ vad -
lét szám szint jé re kell csök ken te ni.

– A va dá sza ti lé te sít mé nye ket a ter mé szet vé de lem,
 turizmus, ku ta tás szem pont ja it figye lembe véve kell el he -
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lyez ni a te rü le ten. A va dá sza ti lé te sít mé nyek engedélye -
zési el já rá sa so rán a ter mé szet vé del mi szak ha tó ság az
igaz ga tó ság szak vé le mé nyé nek figye lembe véte lével adja
meg szak mai ál lás fog la lá sát.

– A te rü le ten va dat von zó vad gaz dál ko dá si be ren de zés
(sózó, szó ró) el he lye zé se ti los.

3.1.7. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A le ge lõn ta lál ha tó idõs fák ki vá gá sa csak kü lö nö sen

in do kolt eset ben, az igaz ga tó ság gal való elõ ze tes egyez -
tetéssel és a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel le het -
sé ges.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi keze -
lési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Gye pek ke ze lé se
– A gye pe ket a láp ré tek és ned ves te rü le tek ki vé te lé vel

le gel tet ni kell, el sõ sor ban õs ho nos há zi ál lat-faj ták kal.
– A le ge lõ kön szük ség ese tén cser je ir tást kell vé gez ni.
– A le ge lõ ál lat ál lo mány lét szá mát csak a ren del ke zés -

re álló le ge lõk ki ter je dé sé vel és ho za má val össz hang ban
sza bad emel ni, a túl le gel te tést ke rül ni kell.

– A ned ves gyep te rü le te ket ka szá lás sal kell ke zel ni.
A le ka szált nö vé nyi anya got a ka szá lást kö ve tõ egy hó na -
pon be lül össze kell gyûj te ni és el kell szál lí ta ni a te rü let -
rõl, le he tõ leg kézi erõ vel.

– Az üde láp ré te ken a rend sze res hasz ná la tot mel lõz ni
kell.

3.2.2. Ha las ta vak ke ze lé se
– A hal gaz dál ko dást a ter mé sze tes hal faj-össze té tel

biz to sí tá sá val, a te rü le ten ho nos hal fa jok nak a víz test
 méretével és tí pu sá val össz hang ban tör té nõ te le pí té sé vel
kell vé gez ni.

– Ha lá sza ti te vé keny ség csak a ter mé szet vé del mi
szem pon tok nak és cél ki tû zé sek nek alá ren del ten folytat -
ható.

– A ha lak ete té sét mi ni ma li zál ni kell, a gaz dál ko dást
a ter mé sze tes el tar tó ké pes ség re kell ala poz ni.

– A ha las tó töl té se it fo lya ma to san kar ban kell tar ta ni.

Az oktatási és kulturális miniszter
31/2007. (VIII. 9.) OKM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §-a 
(1) be kez dés b) al pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
va la mint az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va, a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról
 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
s egy ide jû leg a je len le gi (3)–(8) be kez dés szá mo zá sa
(4)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény hi va ta los
meg ne ve zé se le het:

a) az (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott meg ne -
ve zés,

b) ki zá ró lag ze nei mû vé sze ti ág ban fo lyó fel ké szí tés
ese tén ze ne is ko la-alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény,
vagy

c) más mû vé sze ti ág ban, to váb bá a ze nei és to váb bi
mû vé sze ti ág ban tör té nõ fel ké szí tés ese tén a mû vé sze ti
ágra, ágak ra tör té nõ uta lás sal mû vé sze ti is ko la-alap fo kú
mû vé szet ok ta tá si in téz mény.”

2.  §

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

„(2) Egye di el ne ve zés ként bár mi lyen meg ne ve zés
 adható, ha az nem meg té vesz tõ. Egye di el ne ve zés ként
 adható kü lö nö sen

a) ki emel ke dõ te vé keny sé ge alap ján is mert sze mély
neve,

b) tárgy név,
c) föld raj zi név,
d) szék hely-te le pü lés neve,
e) köz te rü let neve,
f) fenn tar tó neve,
g) me se-, mi to ló gi ai sze rep lõ, iro dal mi alak neve,
h) a ne ve lé si, ok ta tá si mód szer neve.”

3.  §

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

„(1) Az in téz mény a cím táb lá ján, a nyom tat vá nya in és a
kör bé lyeg zõ in az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott hi va ta -
los ne vét hasz nál ja. A cím táb lát min den ki ál tal jól lát ha tó
he lyen kell el he lyez ni. Ha egy épü let ben több kü lön bö zõ
in téz mény ta lál ha tó, min den in téz mény – in téz mény egy -
ség, tag in téz mény – ese tén ön ál ló cím táb la el he lye zé se
szük sé ges.”

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

„(6) Tag in téz mény meg kü lön böz te tõ meg je lö lést csak
a hi va ta los név vagy az 1.  § (2) be kez dés ca) pont ja sze rin ti 
rö vid név fel tün te té sé vel hasz nál hat.”
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4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba és 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1.  §
(2) be kez dés a) pont já ban „az elsõ he lyen” szö veg he lyé be 
„az el lá tott fel ada to kat tük rö zõ jog sza bály sze rin ti meg -
nevezések elõtt” szö veg lép.

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

A önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

18/2007. (VIII. 9.) ÖTM
rendelete

az építésügyi célelõirányzatról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.) 62.  §-a
(2) be kez dés r) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben el jár va – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az épí tés ügyi cél elõ irány zat (a továb biak ban: ÉC)
be vé te lei az Étv. 50.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel ada tok tá mo ga tá sá ra szol gál nak.

(2) Az ÉC be vé te lei és ki adá sai a költ ség ve té si tör vény
Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze té ben a fe je ze ti
 kezelésû elõ irány za tok kö zött ke rül nek meg ter ve zés re. Az 
ÉC be vé te le i nek fo ga dá sá ra, a pénz for ga lom el kü lö ní tett
ke ze lé sé re a Ma gyar Ál lam kincs tár a 10023002-
01009349-50002007 szá mú cél el szá mo lá si szám lát
 vezeti.

(3) Az ÉC fel hasz ná lá sá val, ke ze lé sé vel, mû köd te té sé -
vel, el len õr zé sé vel, to váb bá a ter hé re meg hir de tett pá lyá -
za tok kal kap cso la tos e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér -
dé sek ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény ben, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben (a továb -
biak ban: Ámr.) fog lal tak az irány adók.

2.  §

Az ÉC-vel a mi nisz ter ren del ke zik, en nek ke re té ben
gon dos ko dik a ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá -
ról, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé rõl.

3.  §

Az ÉC for rá sait
a) az épí tés ügyi bír ság,
b) az épí tés fel ügye le ti bír ság,
c) a vissza té rí ten dõ tá mo ga tá sok,
d) a mi nisz té ri um Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tá lya

ha tás kö ré be tar to zó el já rá sok ese tén az el já rá si bír ság,
e) a ké se del mi ka ma tok

te szik ki.

4.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) tár sa dal mi szer ve zet: az egye sü lé si jog ról  szóló

1989. évi II. tör vény alap ján lét re jött jogi sze mély (ki vé ve
a pár tot, a mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti
szer ve ze tet, a biz to sí tó egye sü le tet, va la mint egy há zat);

b) gaz dál ko dó szer ve zet: a pol gá ri tör vénykönyvrõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának c) pont já ban meg -
ha tá ro zott szer ve zet;

c) egye di dön tés: az ÉC éves fel hasz ná lá si ter vé ben
meg ha tá ro zott jog cí mek re vo nat ko zó, a kötelezettség -
vállaló dön té se alap ján, nem pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo -
ga tás (pl. ren dez vé nyek, ok ta tás, kép zés, to vább kép zés,
kom mu ni ká ció);

d) pá lyá zat ke ze lõ: az Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz -
tály, amely meg hir de ti és be fo gad ja a pá lyá za to kat, va la -
mint el len õr zi a pá lyá za ti prog ra mok cél ja i nak meg -
valósulását;

e) be fo ga dott pá lyá zat: a pá lyá za ti fel hí vás nak meg -
felelõ hi ány ta lan pá lyá zat, me lyet a pá lyá zat ke ze lõ ál tal
a pá lyá zó nak meg kül dött be fo ga dó nyi lat ko zat iga zol;

f) kö te le zett ség vál la ló: a te rü let fej lesz té si és épí tés ügyi 
szak ál lam tit kár vagy fel ha tal ma zá sá val az ál ta la írás ban
meg bí zott ve ze tõ ál lá sú mun ka kört be töl tõ sze mély;

g) szak mai tel je sí tést iga zo ló: te rü let fej lesz té si és épí -
tés ügyi szak ál lam tit kár, Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tály 
fõ osz tály ve ze tõ je, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se, Te rü let ren -
de zé si és Te le pü lés ügyi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je,
 fõosztályvezetõ-helyettese, vagy azon ve ze tõ ál lá sú mun -
ka kört el lá tó sze mély, akit a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult meg je löl;

h) tá mo ga tott: aki pá lyá za ti úton vagy egye di ké re lem -
re tá mo ga tás ban ré sze sü lõ a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló
fel ada tot el lá tó tár sa dal mi szer ve zet, gaz dál ko dó szer -
vezet;
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i) pá lyá za tért kö te le zett sé get vál la ló szer ve zet: a pá lyá -
zó ál tal a pá lyá zat ban meg je lölt, a pá lyá za ti prog ram vég -
re haj tá sá ra, a tá mo ga tás pá lyá zó ál ta li fel hasz ná lá sá ra és
el szá mo lá sá ra a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá val kö te le -
zett sé get vál la ló.

A célelõirányzat felhasználása

5.  §

(1) A 3.  § a) pont ja sze rin ti be fi ze tett épí tés ügyi bír ság -
nak a

a) 20%-a az épí tés ügyi bír sá got ki sza bó elsõ fo kon
 eljáró épí tés ügyi ha tó sá got,

b) 15%-a az érin tett épít mény he lye sze rin ti te le pü lé si
(Bu da pes ten a ke rü le ti) ön kor mány za tot
il le ti meg. Amennyi ben az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás ban
a má sod fo kú ha tó ság is el jár, úgy a má sod fo kon el já ró
köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti egy sé gét a bír ság be vé tel
15%-a il le ti meg.

(2) A 3.  § b) pont ja sze rin ti be fi ze tett épí tés fel ügye le ti
bír ság nak a 30%-a az elsõ fo kon el já ró épí tés fel ügye le ti
ha tó sá got il le ti meg. Ha az épí tés fel ügye le ti bír sá got meg -
ál la pí tó ha tá ro zat el le ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra ke rül sor,
a be fi ze tett épí tés fel ügye le ti bír ság to váb bi 20%-a a
 másodfokon el já ró ha tó sá got il le ti meg.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben em lí tett szer vek nek az e be -
kez dé sek sze rin ti össze get éven te két al ka lom mal, jú ni us
30-ig, il let ve de cem ber 30-ig kell át utal ni.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben em lí tett szer vek az õket
meg il le tõ be vé telt a kö vet ke zõ fel ada tok ra hasz nál hat -
ják fel:

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti össze get az Étv.
50.  § (2) be kez dés a)–b), j) és m) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
fel ada tok ra,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti össze get az Étv.
50.  § (2) be kez dés a), c), e)–f) és m) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott fel ada tok ra,

c) a (2) be kez dés sze rin ti össze get az Étv. 50.  § (2) be -
kez dés a)–b), j) és m) pont ja i ban meg ha tá ro zott felada -
tokra.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lás ról az (1)–(2) be -
kez dés ben em lí tett szer vek kü lön jog sza bály sze rin ti tar -
tal mú szak mai és pénz ügyi be szá mo lót kö te le sek ké szí te ni 
a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-ig az Épí tés ügyi és Épí té -
sze ti Fõ osz tály szá má ra.

6.  §

(1) Az ÉC-nek az 5.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint csök ken tett be vé te lét, vagy is az ÉC éves fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tát (a továb biak ban: Elõ irány zat) az
Étv. 50.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tok

 támogatására kell hasz nál ni úgy, hogy leg alább 40%-át
köz igaz ga tá si fel ada tok ra kell ter vez ni, ame lyet kö te le -
zett ség vál la lás so rán kell ér vé nye sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban köz igaz ga tá si fel -
adat kü lö nö sen:

a) az épí tés fel ügye le ti és épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tok,

b) a szak mai ka ma rák köz igaz ga tá si fel ada tai (szak ma -
gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sa, meg újí tá sa, név -
jegy zék ve ze té se, terv ta ná csi fel ada tok),

c) a terv ta ná csi fel ada tok, va la mint

d) a te le pü lés ren de zé si fel ada tok a köz pon ti kor mány -
za ti in téz ke dé sek ál tal érin tett te le pü lé sen.

7.  §

(1) A fel hasz ná lás jog cí me it, pri o ri tá si sor rend ben – 6.  § 
(1) be kez dé se sze rin ti ará nyok figye lembevétele mel lett –
az Elõ irány zat éves fel hasz ná lá si fel adat ter ve ál la pít ja
meg, amely meg ha tá roz za a tá mo ga tás for má ját és alap ját.
Az Elõ irány zat éves fel adat ter vét (a továb biak ban: Fel -
adat terv) az Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tály fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek elõ ter jesz tésére, az épí tés ügyért fe le lõs szak -
ál lam tit kár ja vas la tá ra, a mi nisz ter hagy ja jóvá éven te feb -
ru ár 28-ig.

(2) Az Elõ irány zat fel hasz ná lá sa

a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás,

b) ka mat men tes vagy ked vez mé nyes ka ma to zá sú vissza -
té rí ten dõ tá mo ga tás,

(a továb biak ban együtt: tá mo ga tás) for má já ban tör tén het.

(3) Tá mo ga tás az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint

a) ál ta lá nos pá lyá za ti el já rás,

b) egye di dön tés, leg fel jebb az Elõ irány zat 20%-ának
ere jé ig.

A pályázati rendszer szabályai

8.  §

(1) Az Elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó pá lyá za -
to kat a Fel adat terv alap ján az Épí tés ügyi és Épí té sze ti
 Fõosztály írja ki és te szi köz zé a mi nisz té ri um hi va ta los
lap já ban, va la mint a hon lap ján. A pá lyá za tok ki írá sá ra
 folyamatosan a ren del ke zés re álló be vé te li for rás tól füg -
gõ en ke rül sor.

(2) A be ér ke zett pá lyá za tok ra az Épí tés ügyi és Építé -
szeti Fõ osz tály ál tal fel kért sze mé lyek bõl álló dön tés-elõ -
ké szí tõ bi zott ság (a továb biak ban: bi zott ság) tesz javas -
latot.

(3) A pá lyá za tok ról a Fel adat terv és a bi zott ság vé le mé -
nyé nek figye lembe véte lével a kö te le zett ség vál la ló dönt.
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9.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás – az Ámr. 83.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal ta kon túl me nõ en – tar tal maz za:

a) a tá mo ga tá si célt,
b) a tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le it,
c) az el bí rá lás szem pont rend sze rét,
d) a pá lyá zat ban köz len dõ ada to kat, köz tük az Ámr.

83.  §-ában fel so rolt – a tá mo ga tá si cél szem pont já ból
 jelentõs – ada to kat, to váb bá

e) fi gyel mez te tést ar ról, hogy az el bí rá lás so rán a pá -
lyá zat ban igé nyelt nél ala cso nyabb össze gû tá mo ga tás is
meg ítél he tõ.

(2) A fel hí vás ban meg ha tá roz ha tó a pá lyá zat tal el nyer -
he tõ tá mo ga tá si összeg fel sõ ha tá ra, va la mint – ha a tá mo -
ga tá si cél vagy a fel hasz ná lás jel le ge azt szük sé ges sé
 teszi – elõ ír ha tó, hogy a pá lyá zó nak az igé nyelt tá mo ga tás
ará nyá ban meg ha tá ro zott sa ját for rás sal kell ren del kez nie.

10.  §

(1) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá za ti fel hí vás -
ban elõ írt ada to kat és do ku men tu mo kat, to váb bá a pá lyá -
za ti fel hí vás ban kö zölt el bí rá lá si szem pon tok sze rint ér té -
kel he tõ nek kell len nie.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak nem meg fe le lõ, hi á nyos pá -
lyá zat ese tén a pá lyá zót a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ
10 na pon be lül a pá lyá zat ke ze lõ hi ány pót lás ra szó lít ja fel.
Hi ány pót lás ra csak egy szer, a fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 8 na pon be lül van le he tõ ség. A pályázatbefo -
gadás idõ pont já nak a pá lyá za ti fel hí vás nak hi ány ta la nul
meg fe le lõ pá lyá zat – hi ány pót lá si fel hí vás ese tén a tel jes -
kö rû hi ány pót lás – be ér ke zé sé nek idõ pont ját kell tekin -
teni.

11.  §

(1) A pá lyá zat el bí rá lá sát köve tõen az Épí tés ügyi és
Épí té sze ti Fõ osz tály 15 na pon be lül tá jé koz tat ja a pá lyá zót 
a dön tés rõl. A tá mo ga tá si szer zõ dést a dön tés rõl  szóló ér -
te sí tés át vé te lét kö ve tõ 120 na pon be lül meg kell köt ni. Ha
a szer zõ dés meg kö té sé re – a ked vez mé nye zett mu lasz tá sá -
ból – nem ke rül sor a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(2) Ha a pá lyá zat a köz be szer zé sek rõl  szóló tör vény
 hatálya alá tar to zó be szer zés meg valósítására irá nyul, a
 támogatási szer zõ dés ben ki kell köt ni, hogy a tá mo ga tás
csak a köz be szer zé si el já rás ered mé nyes le zá rá sa, il let ve
az el já rás le foly ta tá sát iga zo ló ira tok be mu ta tá sa után
 folyósítható.

(3) A tá mo ga tá si dön té se ket a mi nisz té ri um hon lap ján
nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

A szerzõdéskötés, támogatás folyósítása, ellenõrzés

12.  §

(1) A kö te le zett ség vál la ló ak kor köt tá mo ga tá si szer zõ -
dést a tá mo ga tot tal, ha az tel je sí tet te az Ámr. 87.  §-ának a
szer zõ dés kö tés re elõ írt fel té te le it, és – ha a pá lyá za ti fel hí -
vás sa ját for rás biz to sí tá sát írta elõ – a szük sé ges összes
for rás ren del ke zés re ál lá sát iga zol ta, be le ért ve az egyéb
 állami tá mo ga tá sok ról  szóló dön tést is.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben az el ál lás jo gát ki kell
köt ni arra az eset re, ha

a) az Ámr. 87.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek kö zül leg alább egy be kö vet ke zik,

b) a nyer tes pá lyá zó a kö te le zõ en le bo nyo lí tan dó köz -
be szer zé si el já rá sok do ku men tu ma it, a köz be szer zé si el já -
rás ered mé nyes le foly ta tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül nem
nyújt ja be,

c) a nyer tes pá lyá zó a tá mo ga tást nem el kü lö ní tet ten
tart ja nyil ván,

d) a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét nem a támoga -
tási szer zõ dés ben rög zí tett cél ra hasz nál ja fel,

e) nem te szi le he tõ vé a fel hasz ná lás el len õr zé sét, vagy
f) ha mis vagy meg ha mi sí tott ada to kat szol gál tat a pá -

lyá za ti el já rás vagy az el len õr zés so rán.

13.  §

(1) A tá mo ga tá so kat a mi nisz té ri um gaz dál ko dá si fel -
ada to kat el lá tó szer ve fo lyó sít ja a rá irány adó rendelke -
zések sze rint.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak és a kö te -
le zett ség vál la lás tel je sí té sé nek el len õr zé sét a miniszté -
riumnak a mi nisz ter ál tal erre ki je lölt szer ve ze ti egy sé gei
 jogosultak. Az el len õr zés re jo go sult szer ve ze ti egy sé ge ket 
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg kell je löl ni.

Beszámolási kötelezettség

14.  §

Kö te les be szá mo lót ké szí te ni a tá mo ga tás felhaszná -
lásáról

a) a tá mo ga tott a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ben és mó don,

b) az 5.  § (1)–(2) be kez dés sze rin ti szer vek az 5.  §
(4) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lás ról, a tárgy évet kö ve tõ
év ja nu ár 31-ig.

A be szá mo ló az ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek
 támogatását szol gá ló a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
 felhasználásának sza bá lya i ról  szóló mi nisz te ri ren de let
 vonatkozó ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zot ta kat tartal -
mazza.
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Hatálybalépés

15.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a 2007. ja nu ár 1. nap ját köve tõen
 befolyt bír sá gok te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let hatályba lépését kö ve tõ 30 mun ka na pon
be lül a mi nisz ter jó vá hagy ja a Fel adat ter vet.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
56/2007. (VIII. 9.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Igazgatósága

elnökének és tagjainak kinevezésérõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon érté -
kesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 12.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján – a pénz ügy mi nisz ter ja vas la tá ra –
az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en
 Mûködõ Rész vény tár sa ság Igaz ga tó sá gá nak el nö ké vé
dr. Nagy Já nost, az Igaz ga tó ság to váb bi tag ja i vá Ba ra nyi
Im rét, dr. Deák Pé ter Fe ren cet, Er dei Ta mást, Gi lyán
Györ gyöt, dr. Ko vács Já nos nét, Mar kó And re át, dr. Roóz
Jó zse fet és dr. Var ga Gusz tá vot ne ve zem ki, a ha tá ro zat
köz zé té te lé nek nap já tól 2007. de cem ber 31. nap já ig ter -
jedõ idõ tar tam ra.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

1987. évi XI. tör vény
a jogalkotásról1

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
hatályos szövege)

(2007. április 6-tól hatályos szöveg)

Az Or szág gyû lés an nak ér de ké ben, hogy
a jog al ko tás a tár sa dal mi vi szo nyok vé del mét és fej lesz -

té sét, a de mok rá cia ki tel je se dé sét szol gál ja,
a jog rend szer egy sé ge és át te kint he tõ sé ge fo ko zot tan

ér vé nye sül jön, to váb bá, hogy
az alap ve tõ tár sa dal mi vi szo nyo kat sza bá lyo zó tör vények

meg ha tá ro zó sze re pet tölt se nek be a jog rend szer ben,
a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. fejezet

A JOGSZABÁLYOK

Alapvetõ rendelkezések

1.  § (1) A jog al ko tó szer vek a kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat 
al kot ják:

a) az Or szág gyû lés tör vényt,
b) a köz tár sa sá gi el nök (a továb biak ban: köz tár sa sá gi

el nök) tör vényerejû ren de le tet,
c) a Kor mány ren de le tet,
d) a mi nisz ter el nök, el nök he lyet te se1 és tag ja (a továb -

biak ban együtt: mi nisz ter) ren de le tet,
e) az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze té sé vel meg bí zott

ál lam tit kár (a továb biak ban: ál lam tit kár) ren del ke zést,
f) a ta nács2 ren de le tet.

(2) E rang sor nak meg fele lõen az ala cso nyabb szin tû
jog sza bály nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal.

1 Az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi XXXI. tör vény 38.  §
(6) be kez dé se ér tel mé ben a Mi nisz ter ta nács el nök he lyet te se tiszt ség az új Or -
szág gyû lés ál tal meg vá lasz tott Mi nisz ter ta nács hi va tal ba lé pé sé nek nap ján,
1990. má jus 24-én meg szûnt.

2 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja a
he lyi ön kor mány zat.
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Törvény

2.  § Az Or szág gyû lés tör vény ben ál la pít ja meg
a) a tár sa dal mi rend re, va la mint a tár sa da lom meg ha tá -

ro zó je len tõ sé gû in téz mé nye i re, az ál lam szer ve ze té re,
mû kö dé sé re, és az ál la mi szer vek ha tás kö ré re vo nat ko zó
alap ve tõ ren del ke zé se ket,

b) a gaz da sá gi rend re, a gaz da ság mû kö dé sé re és jog -
intézményeire vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyo kat,

c) az ál lam pol gá rok alap ve tõ jo ga it és kö te les sé ge it,
ezek fel té te le it és kor lá ta it, va la mint ér vény re jut ta tá suk
el já rá si sza bá lya it.

3.  § A tár sa dal mi rend re vo nat ko zó an tör vény ben kell
sza bá lyoz ni kü lö nö sen

a) az Al kot mány ban fel so rolt ál la mi szer vek mûkö -
dését,

b) a tár sa dal mi szer ve ze tek és az ér dek kép vi se le ti szer -
vek jog ál lá sát,

c) az or szág gyû lé si kép vi se lõk és a ta nács ta gok vá lasz -
tá sát, va la mint jog ál lá sát,

d) a mi nisz te rek és az ál lam tit ká rok jog ál lá sát és fe le -
lõs sé gét,

e) a nép sza va zást,
f) a bûn cse lek mé nye ket, a bün te té se ket és a bün te tés-

vég re haj tást,
g) a bün te tõ, a pol gá ri és az ál lam igaz ga tá si el já rást.

4.  § A gaz da sá gi rend re vo nat ko zó an tör vény ben kell
sza bá lyoz ni kü lö nö sen

a) a tu laj don vi szo nyo kat, a ma gán sze mé lyek és a jogi
sze mé lyek va gyo ni vi szo nya it,

b) az ál lam ki zá ró la gos gaz da sá gi te vé keny sé gét, a
nép gaz da sá gi ter ve zést, to váb bá a gaz dál ko dó szer ve ze tek 
jog ál lá sát és ál la mi irá nyí tá suk alap ve tõ rend jét,

c) az ál la mi pénz ügye ket, az adó kat és az adó jel le gû
kö te les sé ge ket,

d) a kö zép tá vú nép gaz da sá gi ter vet és az ál la mi költ -
ség ve tést,

e) a mun ka vi szony és a mun ka vé de lem alap ve tõ kér -
déseit.

5.  § Az ál lam pol gá rok alap ve tõ jo gai és kö te les sé gei
 körében tör vény ben kell sza bá lyoz ni kü lö nö sen

a) az ál lam pol gár sá got,
b) a sze mé lyi sza bad ság jo go kat és kor lá to zá su kat, a

kül föld re uta zás nak és az út le vél ki adá sá nak a fel té te le it,
c) az egye sü lé si és a gyü le ke zé si jo got,
d) a saj tó ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket,
e) a há zas sá got és a csa lá dot,
f) az örök lést, a sze mély hez és a szel lem i al ko tás hoz

 fûzõdõ jo go kat és kö te les sé ge ket,
g) a köz ér de kû be je len té sek, ja vas la tok és pa na szok

 intézését,
h) a lel ki is me re ti sza bad ság hoz és a val lás sza bad gya -

kor lá sá hoz fû zõ dõ alap ve tõ jo go kat és kö te les sé ge ket,

i) az ok ta tást és a köz mû ve lõ dést,
j) az egész ség ügyi el lá tást és a tár sa da lom biz to sí tást,
k) a hon vé del mi kö te le zett sé get,
l) a sze mé lyi nyil ván tar tást.

Törvényerejû rendelet

6.  § (1) A köz tár sa sá gi el nök a sa ját vagy – ha az
 Országgyûlés nem ülé se zik – az Or szág gyû lés jog kö ré ben
tör vényerejû ren de le tet al kot; az Al kot mányt azon ban nem 
vál toz tat hat ja meg, és nem al kot hat tör vényerejû ren de le -
tet a 2–5.  §-ban meg ha tá ro zott ese tek ben.

(2) A tör vényerejû ren de le tet az Or szág gyû lés leg kö ze -
leb bi ülé sén a köz tár sa sá gi el nök kö te les az Or szág gyû lés -
nek be mu tat ni.

Minisztertanácsi rendelet

7.  § A Kor mány az Al kot mány ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében, il le tõ leg tör vény ben vagy tör vényerejû ren -
de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján ad ki ren de le tet.

Miniszteri rendelet

8.  § (1) A mi nisz ter fel adat kör ében és tör vény ben, tör -
vényerejû ren de let ben vagy mi nisz ter ta ná csi ren de let ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján ad ki ren de le tet.

(2)

9.  §

Tanácsrendelet3

10.  § A ta nács4 ren de le tet ad ki
a) tör vény, tör vényerejû ren de let fel ha tal ma zá sa alap -

ján a he lyi, te rü le ti sa já tos sá gok nak meg fe le lõ rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ra;

b) a ma ga sabb szin tû jog sza bály ban nem ren de zett tár -
sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re.

A jogszabály hatálya

11.  § (1) A jog sza bály ha tá lya ki ter jed az or szág te rü le -
tén a ma gán sze mé lyek re és a jogi sze mé lyek re, va la mint a
kül föl dön tar tóz ko dó ma gyar ál lam pol gá rok ra.

3 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

4 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.
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(2) A ta nács ren de let5 ha tá lya a ta nács6 ille té kességi te -
rü le té re ter jed ki.

12.  § (1) A jog sza bály ban meg kell ha tá roz ni a ha tály ba -
lé pé sé nek nap ját. A jog sza bály egyes ren del ke zé se i nek
ha tály ba lé pé sé re kü lön bö zõ idõ pon to kat is meg le het ál la -
pí ta ni.

(2) A jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re nem
 állapíthat meg kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat va la -
mely ma ga tar tást jog el le nes sé.

(3) A jog sza bály ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy kel lõ idõ ma rad jon a jog sza bály al kal -
ma zá sá ra való fel ké szü lés re.

(4) A jog sza bályt és vég re haj tá si jog sza bá lyát egy idõ -
ben kell ha tály ba lép tet ni.

13.  § A jog sza bály ak kor vesz ti ha tá lyát, ha más jog sza -
bály ha tá lyon kí vül he lye zi vagy ha a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ha tár idõ le járt.

A jogszabály kihirdetése

14.  § (1) A jog sza bályt – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los lap já ban: a
Ma gyar Köz löny ben kell ki hir det ni. A jog sza bály át fo gó
mó do sí tá sa ese tén a jog sza bályt egy sé ges szer ke zet ben is
köz zé kell ten ni.

(2) A mi nisz te ri ren de let és az ál lam tit ká ri ren del ke zés
mel lék le te – ha az ál lam pol gá ro kat köz vet le nül nem érin -
ti – ki vé te le sen a mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv
 hivatalos lap já ban tör té nõ köz zé té tel lel is ki hir det he tõ.
Ilyen kor a mel lék let meg je le né sé nek he lyé re a jog sza bály -
ban utal ni kell, és a ha tály ba lé pé sé ig a mel lék le tet köz zé
kell ten ni.

(3) A ta nács ren de le tet7 a ta nács8 hi va ta los lap já ban, il le -
tõ leg a hely ben szo ká sos mó don kell ki hir det ni, amit a
 tanács9 szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ál la pít meg.

5 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja a
he lyi ön kor mány zat.

6 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja a
he lyi ön kor mány zat.

7 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja a
he lyi ön kor mány zat.

8 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja a
he lyi ön kor mány zat.

9 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja a
he lyi ön kor mány zat.

Felhatalmazás végrehajtási jogszabály alkotására

15.  § (1) A vég re haj tá si jog sza bály al ko tá sá ra adott fel ha -
tal ma zás ban meg kell ha tá roz ni a fel ha tal ma zás jo go sult ját,
tár gyát és ke re te it. A fel ha tal ma zás jo go sult ja a jogi sza bá -
lyo zás ra más nak to váb bi fel ha tal ma zást nem ad hat.

(2) A sza bá lyo zás tárgy kö ré be tar to zó alap ve tõ jo gok és
kö te les sé gek sza bá lyo zá sá ra nem le het fel ha tal ma zást adni.

Nemzetközi szerzõdés

16.  § (1) Az ál ta lá no san kö te le zõ ma ga tar tá si sza bályt
tar tal ma zó nem zet kö zi szer zõ dést a tar tal má nak meg fe le lõ 
szin tû jog sza bály ba fog lal va kell ki hir det ni.

(2) A jog sza bály ba nem fog lalt nem zet kö zi szer zõ dést
– ha a köz tár sa sá gi el nök vagy a Kor mány más ként nem
ren del ke zik – a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

II. fejezet

A JOGSZABÁLYOK MEGALKOTÁSA

Általános rendelkezések

17.  § Jog sza bályt ak kor kell al kot ni, ha a tár sa dal mi-
gaz da sá gi vi szo nyok vál to zá sa, az ál lam pol gá ri jo gok és
kö te les sé gek ren de zé se, az ér dek össze üt kö zé sek fel ol dá sa 
azt szük sé ges sé te szi.

18.  § (1) A jog sza bály meg al ko tá sa elõtt – a tu do mány
ered mé nye i re tá masz kod va – ele mez ni kell a sza bá lyoz ni
kí vánt tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyo kat, az ál lam pol gá ri
jo gok és kö te les sé gek ér vé nye sü lé sét, az ér dek össze üt kö -
zé sek fel ol dá sá nak a le he tõ sé gét, meg kell vizs gál ni a sza -
bá lyo zás vár ha tó ha tá sát és a vég re haj tás fel té te le it. Er rõl a 
jog al ko tót tá jé koz tat ni kell.

(2) A jog sza bá lyo kat a ma gyar nyelv sza bá lya i nak meg -
fele lõen, vi lá go san és kö zért he tõ en kell meg szö ve gez ni.

(3) Az azo nos vagy ha son ló élet vi szo nyo kat ál ta lá ban
ugyan ab ban a jog sza bály ban, il le tõ leg azo nos vagy ha son -
ló mó don kell sza bá lyoz ni. A sza bá lyo zás nem le het pár -
hu za mos vagy in do ko lat la nul több szin tû.

19.  § Az ál lam pol gá rok – köz vet le nül, il le tõ leg kép vi se -
le ti szer ve ik út ján – köz re mû köd nek az élet vi szo nya i kat
érin tõ jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben és meg al ko tá sá ban.

20.  § A jog al kal ma zó szer ve ket, a tár sa dal mi szer ve ze -
te ket és az ér dek kép vi se le ti szer ve ket be kell von ni az
olyan jog sza bá lyok ter ve ze té nek el ké szí té sé be, ame lyek
az ál ta luk kép vi selt és vé dett ér de ke ket, il le tõ leg tár sa dal -
mi vi szo nyo kat érin tik.
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Jogalkotási program

21.  § (1) A Kor mány a tör vények, tör vényerejû ren de le -
tek és egyes je len tõs mi nisz ter ta ná csi ren de le tek elõ ké szí -
té se, to váb bá meg ha tá ro zott kör ben a jog sza bá lyok át fo gó
fe lül vizs gá la ta cél já ból öt éves idõ szak ra  szóló prog ra mot
ál la pít meg.

(2) A Kor mány a jog al ko tá si prog ram ról és vég re haj tá -
sá ról be szá mol az Or szág gyû lés nek.

22.  § (1) A jog al ko tá si prog ram elõ ké szí té sé ért az igaz -
ság ügym inisz ter a fe le lõs.

(2) A jog al ko tá si prog ram össze ál lí tá sá hoz ki kell kér ni
a mi nisz te rek nek, az or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i -
nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek, a leg fõbb ügyész -
nek, a tár sa dal mi szer ve ze tek nek és ér dek kép vi se le ti szer -
vek nek, va la mint a fõ vá ro si és a me gyei ta ná csok nak10

a ja vas la ta it.

(3) A jog al ko tá si prog ram elõ ter jesz tésével egy ide jû leg
az igaz ság ügym inisz ter be szá mol a Kor mány nak a ko ráb bi 
jog al ko tá si prog ram vég re haj tá sá ról és a jog sza bá lyok
 hatályosulásának ta pasz ta la ta i ról.

Felelõsség a jogszabály-elõkészítésért

23.  § A jog sza bály tár gya sze rint ha tás kör rel ren del ke -
zõ, il le tõ leg a ki je lölt mi nisz ter, ál lam tit kár, or szá gos ha -
tás kö rû szerv ve ze tõ je (a továb biak ban: szak mi nisz ter) fe -
le lõs a jog sza bály elõ ké szí té sé ért, így kü lö nö sen azért,
hogy a sza bá lyo zás szük sé ges és a ter ve zett meg ol dá sok
al kal ma sak a ki tû zött cél el éré sé re.

24.  § (1) Az igaz ság ügym inisz ter fe le lõs azért, hogy a
jog sza bály össz hang ban áll jon más jog sza bá lyok kal, meg -
fe lel jen a jog po li ti kai el vek nek, il lesz ked jen be az egy sé -
ges jog rend szer be, és fe lel jen meg a jog al ko tás szak mai
kö ve tel mé nye i nek.

(2) E fe le lõs ség ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben a szak mi -
nisz ter

a) a tör vényjavaslatok és a tör vényerejû ren de let ter ve -
ze tét az igaz ság ügym inisz ter rel együtt ké szí ti el, és ter -
jesz ti a Kor mány elé,

b) a mi nisz ter ta ná csi ren de let ter ve ze tét az igaz ság -
ügym inisz ter rel egyet ér tés ben ter jesz ti a Kor mány elé,

c) a mi nisz te ri ren de let, il le tõ leg az ál lam tit ká ri ren del -
ke zés ter ve ze tét vé le mé nye zés re meg kül di az igaz ság ügy-
mi nisz ter nek.

10 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

25.  § (1) A Kor mány el ren del he ti, hogy je len tõs jog sza -
bály ter ve zet elõ ké szí té sé re az igaz ság ügym inisz ter, il le tõ -
leg a szak mi nisz ter ko di fi ká ci ós bi zott sá got ala kít son.

(2) A ko di fi ká ci ós bi zott ság ban részt vesz nek az ér de -
kelt ál la mi szer vek nek, tár sa dal mi szer ve ze tek nek, ér dek -
kép vi se le ti szer vek nek, va la mint a meg fe le lõ tu do mány -
ág nak a kép vi se lõi is.

(3) A ko di fi ká ci ós bi zott ság ál lás fog la lá sa i ról a jog al -
ko tó szer vet tá jé koz tat ni kell.

26.  § Ha a mi nisz te ri ren de let vagy az ál lam tit ká ri ren -
del ke zés más mi nisz ter, il le tõ leg ál lam tit kár fel adat kö rét
is érin ti, a ren de le tet, il le tõ leg a ren del ke zést vele együt te -
sen vagy vele egyet ér tés ben kell ki ad ni. Vé le mény el té rés
ese tén a Kor mány dönt.

A jogszabálytervezetek véleményezése

27.  § A Kor mány elé ter jesz ten dõ jog sza bály ter ve zet rõl
vé le ményt nyil vá ní ta nak

a) a mi nisz te rek,
b) a sza bá lyo zás ban ér de kelt or szá gos ha tás kö rû szer -

vek ve ze tõi, to váb bá
c) az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek és ér dek kép vi se -

le ti szer vek.

28.  § A tör vény, a tör vényerejû ren de let és a mi nisz ter -
ta ná csi ren de let ter ve ze tét vé le mé nye zés re meg kell kül -
de ni a leg fõbb ügyész nek, to váb bá – ha az a bí ró sá gok ha -
tás kö rét is érin ti – a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek is.

29.  § A mi nisz te ri ren de let és az ál lam tit ká ri ren del ke -
zés ter ve ze tét meg kell kül de ni vé le mé nye zés re más, a sza -
bá lyo zás ban ér de kelt mi nisz ter nek, or szá gos ha tás kö rû
szerv ve ze tõ jé nek, tár sa dal mi szer ve zet nek és ér dek kép vi -
se le ti szerv nek.

30.  § A ta ná csok11 te vé keny sé gét je len tõ sen érin tõ jog -
sza bály ter ve ze tét vé le mé nye zés re meg kell kül de ni a fõ -
vá ro si és a me gyei ta ná csok nak.12

31.  § (1) A vé le mény nyil vá ní tás ha tár ide jét a ter ve zet
elõ ké szí tõ jé nek úgy kell meg ál la pí ta nia, hogy a vé le mé -
nye zõ meg ala po zott vé le ményt ad has son, és azt a ter ve zet
el ké szí té sé nél figye lembe le hes sen ven ni.

(2) A ha tár idõ meg ál la pí tá sa kor a jog sza bály ter ve zet
ter je del mé re és a vé le mé nye zõ szerv tes tü le ti jel le gé re is
te kin tet tel kell len ni.

11 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

12 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.
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32.  § A jog sza bály ter ve ze té vel egy ide jû leg meg kell
kül de ni vé le mé nye zés re a vég re haj tá si jog sza bály ter ve ze -
tét is.

Társadalmi vita

33–36.  §

A jogalkotási eljárás

37.  § (1) A tör vénykezdeményezés jo gát, a kez de mé -
nye zés mód ját és a tör vényalkotás rend jét az Al kot mány és 
az Or szág gyû lés ügy rend je sza bá lyoz za.

(2) Ha tár sa dal mi szer ve zet vagy ér dek kép vi se le ti szerv
a Kor mány nak tör vény kez de mé nye zé sét ja va sol ja, er rõl
tá jé koz tat ni kell az Or szág gyû lés el nö két és az ille té kes
or szág gyû lé si bi zott sá got.

(3) A tör vényjavaslatot – ha az Or szág gyû lés ügy rend je
ki vé telt nem tesz – leg alább har minc nap pal az Or szág gyû -
lés ülés sza ka elõtt be kell ter jesz te ni.

38.  § (1) Ha az or szág gyû lé si bi zott ság vagy az or szág -
gyû lé si kép vi se lõ tör vényt kez de mé nyez és az Or szág gyû -
lés az in dít ványt el fo gad ja, a Kor mányt vagy az ille té kes
or szág gyû lé si bi zott sá got bíz za meg a tör vényjavaslat elõ -
ké szí té sé vel.

(2) Ha az or szág gyû lé si bi zott ság vagy az or szág gyû lé si 
kép vi se lõ ál ta la elõ ké szí tett tör vényjavaslatot ter jeszt elõ,
az Or szág gyû lés dönt a tör vényjavaslat na pi rend re tûzé -
sérõl.

(3) A tör vényjavaslat ter ve ze té nek a vé le mé nye zés re
bo csá tá sá ról és – az Or szág gyû lés dön té se alap ján – a tár -
sa dal mi vita meg szer ve zé sé rõl a Kor mány gon dos ko dik.

39.  § A Kor mány ál tal kez de mé nye zett tör vény ja vas la -
tát, to váb bá tör vényerejû ren de let ter ve ze tét a Kor mány
ne vé ben az ál ta la ki je lölt mi nisz ter, ál lam tit kár ter jesz ti az
Or szág gyû lés, il le tõ leg a köz tár sa sá gi el nök elé.

40.  § (1) A tör vényjavaslathoz az elõ ter jesz tõ indo -
kolást csa tol, amely ben be mu tat ja azo kat a tár sa dal mi,
gaz da sá gi és szak mai kö rül mé nye ket, ame lyek a ja va solt
sza bá lyo zást szük sé ges sé te szik, to váb bá is mer te ti a jogi
meg ol dás szem pont ja it.

(2) Ha a köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés jog kö ré ben 
al kot tör vényerejû ren de le tet, en nek a ter ve ze té hez is in -
dok lást kell ké szí te ni.

(3) Ha a tör vényjavaslat a Ma gyar Köz tár sa ság és az
 Európai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai kö zött tár su lás lé -
te sí té sé rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt 
Eu ró pai Meg ál la po dás tárgy kö rét érin ti, az in do ko lás ban
tá jé koz ta tást kell adni ar ról is, hogy a ja va solt sza bá lyo zás

mi lyen mér ték ben tesz ele get az Eu ró pai Kö zös sé gek jog -
sza bá lya i hoz való kö ze lí tés kö ve tel mé nyé nek, il le tõ leg
az össze egyez tet he tõ-e az Eu ró pai Kö zös sé gek jogszabá -
lyaival.

41.  § (1) A mi nisz ter ta ná csi ren de let meg al ko tá sá ra
a Kor mány ál tal meg ál la pí tott sza bá lyok az irány adók.

(2) A Kor mány az ál ta la kez de mé nye zett tör vény- és
tör vényerejû ren de let ter ve ze té nek elõ ké szí té se so rán a
sza bá lyo zás fõ kér dé se i ben elõ ze tesen ál lást fog lal.

42.  § A ta nács ren de let13 elõ ké szí té sé nek, a ter ve zet tár -
sa dal mi vi tá já nak, to váb bá a ren de let meg al ko tá sá nak a
sza bá lya it a ta ná csok ról14  szóló tör vény és vég re haj tá si
ren de le te, va la mint a ta nács15 szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za ta tar tal maz za.

43.  § Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár az or szá gos ha tás kö -
rû szerv ve ze tõ je, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke, a leg fõbb
ügyész, a tár sa dal mi szer ve zet vagy az ér dek kép vi se le ti
szerv azt ész le li, hogy a jog sza bály elõ ké szí té sé re vagy a
jog al ko tá si el já rás ra vo nat ko zó sza bályt meg szeg ték, in -
téz ke dés vé gett a Kor mány hoz for dul hat.

A jogszabályok hatályosulásának vizsgálata

44.  § A jog al ko tó és a jog al kal ma zó szer vek nek fi gye -
lem mel kell kí sér ni ük a jog sza bá lyok al kal ma zá sá nak ha -
tá sát, fel kell tár ni uk az ér vény re jut ta tá su kat gát ló kö rül -
mé nye ket, és a ta pasz ta la to kat a jog al ko tás ban is hasz no sí -
ta ni kell.

45.  § (1) A szak mi nisz ter fel ada ta, hogy fo lya ma to san
vizs gál ja – az ér de kelt mi nisz te rek nek és or szá gos ha tás -
kö rû szer vek ve ze tõ i nek be vo ná sá val – a jog sza bá lyok ha -
tá lyo su lá sát, és a vizs gá lat ered mé nye alap ján meg te gye a
szük sé ges in téz ke dé se ket. E kö te les sé ge nem érin ti a Leg -
fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek, a leg fõbb ügyész nek és a Köz -
pon ti Népi El len õr zé si Bi zott ság el nö ké nek16 a jog kö rét.

(2) A jog sza bá lyok ha tá lyo su lá sá nak ta pasz ta la ta i ról a
szak mi nisz ter a jog sza bály-elõ ké szí tés so rán, il le tõ leg a
jog al ko tá si prog ram elõ ké szí té se kor tá jé koz tat ja az igaz -
ság ügym inisz tert.

13 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

14 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

15 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

16 Az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi XXXI. tör vény 38.  §
(7) be kez dé se ér tel mé ben a Köz pon ti Népi El len õr zé si Bi zott ság el nö ke tiszt -
ség 1989. de cem ber 31-én meg szûnt.
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III. fejezet

AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

Határozat

46.  § (1) Az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor -
mány, a kor mány bi zott sá gok, a ta ná csok17 és a ta ná csok
vég re haj tó bi zott sá gai18 ha tá ro zat ban sza bá lyoz zák az ál -
ta luk irá nyí tott szer vek fel ada ta it, a sa ját mû kö dé sü ket, és
ál la pít ják meg a fel adat kö rük be tar to zó ter ve ket.

(2) E ren del ke zés nem érin ti az (1) be kez dés ben fel so -
rolt szer vek nek az egye di ha tá ro zat meg ho za ta lá ra vo nat -
ko zó jo gát.

47.  § (1) Az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor -
mány és a kor mány bi zott sá gok ha tá ro za ta i nak elõ ké szí té -
sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat e szer vek ál la pít ják meg.

(2) A ta nács19 és a ta nács vég re haj tó bi zott sá ga20 ha tá ro -
za tá nak elõ ké szí té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a ta nács21

szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ál la pít ja meg.

48.  § (1) Az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök és a
Kor mány el ren del he ti egyes ha tá ro za ta i nak a Ma gyar
Köz löny ben való köz zé té te lét.

(2) A ta ná csok22 és a ta ná csok vég re haj tó bi zott sá gai23 a
ha tá ro za ta i kat a hi va ta los lap juk ban, il le tõ leg a hely ben
szo ká sos mó don te he tik köz zé.

Utasítás

49.  § (1) A mi nisz ter és az or szá gos ha tás kö rû szerv ve -
ze tõ je jog sza bály ban meg ha tá ro zott irá nyí tá si jog kö ré ben
a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek te vé keny sé gét
sza bá lyo zó uta sí tást ad hat ki.

17 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

18 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

19 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

20 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

21 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

22 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

23 A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 103.  §-ának
ki hir de tés ko ri (3) be kez dé se sze rint a meg szû nõ ta nács és szer vei jog utód ja
a he lyi ön kor mány zat.

(2) A kül ke res ke del mi te vé keny ség, va la mint a hon vé -
del mi kö te le zett ség kö ré ben köz vet len irá nyí tás alá tar to zó 
szerv nek kell te kin te ni azt a gaz dál ko dó szer ve ze tet is,
amely nek a kü lön tör vény sze rint uta sí tás ad ha tó.

(3)

Szabvány

50.  §

Ármegállapítás

51.  §
51/A.  §
51/B.  §

Statisztikai közlemény

52.  § A ki zá ró lag sta tisz ti kai fo gal mat, mód szert, osz -
tályozást, név jegy zé ket és szám je let tar tal ma zó kö te le zõ
ren del ke zést a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke sta -
tisz ti kai köz le mény ként adja ki, ame lyet a Köz pon ti Sta -
tisz ti kai Hi va tal hi va ta los lap já ban kell köz zé ten ni.

Jogi iránymutatás

53.  § Az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök és a Kor -
mány irány el vet bo csát ki, amely ben ál ta lá nos ér vé nyû cé -
lo kat, prog ra mo kat ha tá roz meg, il le tõ leg ál lást fog lal az
ál la mi és a tár sa dal mi élet fon tos kér dé se i ben. Ez az irány -
elv a Ma gyar Köz löny ben köz zét ehe tõ.

54.  § Az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök és a Kor -
mány a jog sza bá lyo kat elvi ál lás fog la lás ban ér tel mez he ti.
Ezt a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

55.  § (1) A mi nisz ter és az or szá gos ha tás kö rû szerv
 vezetõje irány el vet és tá jé koz ta tót ad hat ki.

(2) Az irány elv aján lást ad a jog sza bály vég re haj tá sá nak 
fõ irá nyá ra és mód sze ré re.

(3) A tá jé koz ta tó olyan tényt és ada tot kö zöl, ame lyet a
jog sza bály vég re haj tá sá ért fe le lõs szerv nek a fel ada ta tel -
je sí té sé hez is mer nie kell.

(4) Az irány elv és a tá jé koz ta tó az azt ki adó szerv hi va -
ta los lap já ban köz zét ehe tõ.

56.  § (1) Az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök és a
Kor mány jogi irány mu ta tá sa i nak elõ ké szí té sé re az ál ta luk
al ko tott jog sza bá lyok elõ ké szí té sé nek a sza bá lya it kell
meg fele lõen al kal maz ni.
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(2) A mi nisz ter és az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je
jogi irány mu ta tá sá nak elõ ze tes vé le mé nye zé sé re a mi nisz -
te ri ren de let elõ ké szí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek az
irány adók.

IV. fejezet

HIVATALOS LAPOK

Magyar Közlöny

57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los lap ja a
 Magyar Köz löny.

(2) A Ma gyar Köz löny tar tal maz za a jog sza bá lyo kat,
a nem zet kö zi szer zõ dé se ket, az Or szág gyû lés, a köz tár sa -
sá gi el nök és a Kor mány ha tá ro za ta it és jogi irány mu ta tá -
sa it, a Leg fel sõbb Bí ró ság irány el ve it, és elvi dön té se it,
va la mint a sze mé lyi kér dé sek ben ho zott dön té se ket, ide -
ért ve a köz tár sa sá gi el nök és a Kor mány ál tal ado má nyo -
zott ki tün te té se ket is.

(3) Jog sza bály, il le tõ leg a mi nisz ter el nök a Ma gyar
Köz löny ben más köz le mény köz zé té te lét is el ren del he ti.

(4) A Ma gyar Köz lönyt a Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga
szer kesz ti.

Határozatok Tára

58.  § (1) A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap; a köz tár sa sá -
gi el nök nek és a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it köz li,
ame lyek nek a Ha tá ro za tok Tá rá ban való köz zé té te lét a
köz tár sa sá gi el nök, il le tõ leg a Kor mány el ren del te.

(2) A Ha tá ro za tok Tá rá ban le het köz zé ten ni a kor mány -
bi zott sá gok ha tá ro za ta it és egyéb olyan köz le mé nye ket,
ame lyek köz zé té te lét a Mi nisz ter ta nács Tit kár sá gá nak a
ve ze tõ je en ge dé lyez te.

(3) A Ha tá ro za tok Tá rát a Kor mány tag jai, az ál lam tit -
ká rok, a mi nisz ter he lyet te sek, az or szá gos ha tás kö rû szer -
vek ve ze tõi és he lyet te se ik, va la mint a Mi nisz ter ta nács
Tit kár sá gá nak a ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro zott szer vek ve -
ze tõ mun ka tár sai kap ják meg.

(4) A Ha tá ro za tok Tá rát a Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga
szer kesz ti.

A minisztérium és az országos hatáskörû szerv
hivatalos lapja

59.  § (1) A mi nisz té ri um és az or szá gos ha tás kö rû szerv
az uta sí tá sok és a jogi irány mu ta tá sok köz zé té te le cél já ból
hi va ta los la pot ad hat ki.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett hi va ta los lap ban az a
jog sza bály és az ál la mi irá nyí tás egyéb olyan jogi esz kö ze

is kö zöl he tõ, amely a mi nisz té ri um, az or szá gos ha tás kö rû
szerv, il le tõ leg az ál ta luk irá nyí tott vagy fel ügyelt szerv
mun ká ja szem pont já ból fon tos.

(3) A mi nisz té ri um, il le tõ leg az or szá gos ha tás kö rû
szerv hi va ta los lap já ban a Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga ve -
ze tõ jé nek az en ge dé lyé vel le het olyan ha tá ro za tot, jogi
irány mu ta tást vagy más köz le ményt kö zöl ni, ame lyet a
Ha tá ro za tok Tá rá ban tet tek köz zé.

Jogszabálygyûjtemények

60.  § Az igaz ság ügym inisz ter és a Mi nisz ter ta nács Tit -
kár sá gá nak a ve ze tõ je gon dos ko dik ar ról, hogy a Tör vé -
nyek és Ren de le tek Hi va ta los Gyûj te mé nyét éven ként, a
Ha tá lyos Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét öt éven ként ki ad ják.

V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

61.  § (1) Ez a tör vény 1988. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény nem érin ti a ha tály ba lé pé se elõtt al ko tott
jog sza bály, ha tá ro zat, uta sí tás, szab vány, ár meg ál la pí tás
és jogi irány mu ta tás ha tá lyát.

(3) E tör vény nem érin ti az Al kot mány jo gi Ta nács jog -
kö rét, to váb bá a Leg fel sõbb Bí ró ság nak az Al kot mány
47.  §-a, il le tõ leg a bí ró sá gok ról  szóló 1972. évi IV. tör -
vény 45–49.  §-a alap ján ki bo csá tott irány el vét, elvi dön -
tését, ál lás fog la lá sát és egyéb irány mu ta tá sát.

Felhatalmazás

62.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügym inisz ter, hogy
ki ad ja a jog sza bály szer kesz tés sza bá lya it.

Hatályukat vesztõ és módosuló rendelkezések

63.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu -
kat vesz tik

a) a kö vet ke zõ jog sza bá lyok:
a jog al ko tás ról  szóló 7/1980–85. sz. or szág gyû lé si ha tá -

ro zat,
a jog sza bá lyok ki hir de té sé rõl és ha tály ba lé pé sé rõl  szóló 

1974. évi 24. sz. tör vényerejû ren de let,
a jog sza bá lyok ki hir de té sé rõl és ha tály ba lé pé sé rõl  szóló 

1974. évi 24. sz. tör vényerejû ren de let vég re haj tá sá ra ki -
adott 1063/1974. (XII. 30.) Mt. h. sz. ha tá ro zat és az ezt
mó do sí tó 1044/1982. (XI. 26.) Mt. h. sz. ha tá ro zat,
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a jogi irány mu ta tá sok ról, a mû sza ki-tech ni kai nor mák -
ról és a mennyi sé gi ren del ke zé sek rõl  szóló 1002/1982.
(I. 16.) Mt. h. sz. ha tá ro zat,

a jog sza bá lyok elõ ké szí té sé nek to vább fej lesz té sé rõl
 szóló 2030/1964. (XI. 10.) Korm. sz. ha tá ro zat,

a jog sza bá lyok, va la mint az ügy in té zés egyszerûsíté -
sérõl és to vább fej lesz té sé rõl  szóló 2004/1969. (II. 23.)
Korm. sz. ha tá ro zat,

a jog sza bály ren de zé si és jog al ko tá si fel ada tok kal kap -
cso la tos to váb bi te en dõk rõl  szóló 2004/1980. (I. 18.)
Mt. h. sz. ha tá ro zat,

b) a jog sza bá lyok kö vet ke zõ ren del ke zé sei:
a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény

685.  §-ának a) pont já ból a „mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat”
szö veg rész,

a bá nyá szat ról  szóló 1960. évi III. tör vény 59.  §-a,
a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1967. évi II. tör vény

8.  §-a (1) be kez dé sé bõl a „vagy tör vényerejû ren de let”,
a „vagy ha tá ro za ta”, és az „il le tõ leg uta sí tás” szö veg rész,

a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1969. évi
II. tör vény 40.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta és
72.  §-ának (6) be kez dé se,

a véd jegy rõl  szóló 1969. évi IX. tör vény 26.  §-a (2) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta és 47.  §-ának (3) be kez dé se,

a ta ná csok ról  szóló 1971. évi I. tör vény 5.  §-ából,
6.  §-ának (1) be kez dé sé bõl, 32.  §-ának (1) be kez dé sé bõl,
69.  §-ának (2) be kez dé sé bõl és 74.  §-ának (4) bekezdé -
sébõl a „mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat”, va la mint a 69.  §-a

(1) be kez dé sé nek a) pont já ból az „és elvi ál lás fog la lá so -
kat” szö veg rész,

a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1971. évi III. tör vény 105.  §-ából
az „irány elv”-re vo nat ko zó, va la mint 108.  §-ának (1) be kez -
dé sé bõl a „mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat” szö veg rész,

a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 1967. évi 36. sz. tör -
vényerejû ren de let 8.  §-ának (1) be kez dé se,

az ipar i min ták ol tal má ról  szóló 1978. évi 28. sz. tör -
vényerejû ren de let 14.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta,

a tár sa da lom biz to sí tás szer ve ze té rõl és irá nyí tá sá ról
 szóló 1984. évi 5. sz. tör vényerejû ren de let 5.  §-ának
(4) be kez dé se,

a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1967. évi II. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 48/1979. (XII. 1.) MT sz. ren -
de let 1.  §-a és 99.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–e) pont ja.

64.  § A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a kö vet -
ke zõ jog sza bá lyok az aláb bi ak sze rint mó do sul nak:

a)
b)
c) A sta tisz ti ká ról  szóló 1973. évi V. tör vény vég re haj -

tá sá ról  szóló 27/1973. (X. 12.) MT sz. ren de let 5.  §-a a
 következõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az adat gyûj tés el ren de lé sét, va la mint az ön kén tes
adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó fel hí vást a Köz pon ti Sta tisz -
ti kai Hi va tal hi va ta los lap já ban kell köz zé ten ni.”

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

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

Sze mély ügyi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720

Ál lás pá lyá za tok

Al só zsol ca Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te (3571
 Alsózsolca, Kos suth La jos út 138.) pá lyá za tot hir det Gon do zá si
Köz pont (3571 Al só zsol ca, Kos suth La jos út 138.) intézmény -
vezetõi ál lás he lyé nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721

Az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot hir det
kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721

Az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot hir det az
ÁNTSZ Ba jai, Bá csal má si Kis tér sé gi In té ze te kis tér sé gi tisz ti fõ -
or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és
ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi meg bí zás sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1722

Az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot hir det a he -
lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos fel adat kör ének el lá tá sá ra köz tiszt -
vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi meg bí zás sal . 1722

Besz te rec Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Új -
domb rád Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot hir det kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . 1723

Isz ka szent györgy Köz sé gi Ön kor mány zat és Ba kony ku ti Köz sé gi
Ön kor mány zat pá lyá za tot hir det Isz ka szent györgy–Ba kony ku ti
Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõi mun ka kö ré nek be töl té sé re 1723

Ka zinc bar ci ka Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det
ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot el lá tó (1 fõ) ügy in té zõi mun -
ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724

Kis kun lac há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot
hir det köz te rü let-fel ügye lõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 1724

Kör mend vá ros jegy zõ je pá lyá za tot ír ki Kör mend Vá ros Polgár -
mesteri Hi va ta la Vá ros fej lesz té si és Épí tés ha tó sá gi Iro da ve ze tõi
mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725

Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det
Pénz ügyi Iro da iro da ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . 1725

Náb rád Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot
hir det a Náb rá di Alap szol gál ta tá si Köz pont in téz mény ve ze tõi
 álláshelyének be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725

Tót szer da hely–Tót szent már ton köz sé gi ön kor mány za tok kép vi se lõ-
tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 1726

Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot hir det Nyer ges új fa lu Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz -
ol tó pa rancs nok ság (Nyer ges új fa lu, Szent-Györ gyi Al bert ut ca 1.) 
pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726

Or mos bá nya–Ru dolf te lep köz sé gi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü -
le tei pá lyá za tot hir det nek a 2007. ok tó ber 1-jé tõl meg üre se dõ
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir -
det pénz ügyi cso port ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . 1727

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir -
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Sze mé lyi rész

SZE MÉ LYÜ GYI HÍ REK

A Leg fõbb Ügyész ség

sze mély ügyi hírei

Ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész ki ne vez te 

Nagy né dr. Alasz tics Ka ta lint a Gyõ ri Fel lebb vi te li
 Fõügyészséghez fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ügyésszé;

dr. Mis kol ci Lász ló Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei
 fõügyészségi ügyészt szol gá la ti he lyén cso port ve ze tõ
ügyésszé;

Fa rag óné dr. Ta kács Ka ta lin mb. be rettyó új fa lui vá ro si
ve ze tõ-he lyet tes ügyészt szol gá la ti he lyén ve ze tõ-he lyet -
tes ügyésszé;

dr. Gá cser Zsu zsan na Ág nes, dr. Kecs ke mé ti Gyu la,
Wald né dr. Ka to na Gab ri el la pé csi,

dr. Vö rös Ist ván ma kói,
dr. Pe recz Pé ter ko má ro mi,
Far kas né dr. Pin tér And rea ba las sa gyar ma ti,
Tre só né dr. Per cze Do risz sal gó tar já ni,
dr. Is tók Bar ba ra, dr. Zapf né dr. Va jas Gyön gyi sió fo ki,
dr. Kar dos Krisz ti na mar ca li,
dr. Föld vá ry Csa ba La jos fe hér gyar ma ti,
dr. Papp Nor bert aj kai vá ro si

ügyész sé gi tit ká ro kat szol gá la ti he lyü kön ügyésszé;

dr. Mó ricz Ju dit, dr. Te le pócz ki Csa ba deb re ce ni,
Ko gyil lá né dr. Sár vá ri Me lin da be rettyó új fa lui,
dr. Gó lya Ge or gi na hat va ni,
dr. De ák Ber told sal gó tar já ni,
dr. Hu dák Ani ta nyír egy há zi,
dr. Vi da Ju dit fe hér gyar ma ti,
dr. Kön czöl Ri ta szek szár di vá ro si 

ügyész sé gi fo gal ma zó kat szol gá la ti he lyü kön tit kár rá;

Bor da Ilo na So mogy me gyei fõ ügyész sé gi tiszt vi se lõt
szol gá la ti he lyén ügyész sé gi ügy in té zõ vé.

Át he lye zé sek, ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész át he lyez te

dr. Ste i ner Gá bor pest vi dé ki nyo mo zó ügyész sé gi nyo -
mo zót a Bu da kör nyé ki Ügyész ség hez,

dr. Hintsch Krisz ti na leg fõbb ügyész sé gi tiszt vi se lõt
bu da pes ti ke rü le ti ügyész ség hez, 
egy ide jû leg ki ne vez te õket ügyész sé gi tit kár rá.

Át he lye zé sek

A leg fõbb ügyész át he lyez te

dr. Vígh And rea sze ge di vá ro si ügyész sé gi cso port ve ze -
tõ ügyészt a Csong rád Me gyei,

dr. Da ni Zsu zsan na bu da kör nyé ki ügyész sé gi cso port -
ve ze tõ ügyészt – ha tá ro zott idõ re – a Ba ra nya Me gyei,

dr. Im re Ka ta lin szé kes fe hér vá ri vá ro si ügyész sé gi
ügyészt a Fej ér Me gyei,

dr. Sza bó Zsolt Já nos szent end rei vá ro si ügyész sé gi
ügyészt, 

dr. Bró di Bé la Ár pád, dr. Kal la Ju dit, dr. Czencz Zol tán
bu da kör nyé ki ügyész sé gi ügyé sze ket a Pest Me gyei,

dr. Hor váth Ka ta lin pak si vá ro si ügyész sé gi ügyészt a
Tol na Me gyei Fõ ügyész ség re
fõ ügyész sé gi ügyé szi mun ka kör be;

dr. Fe hér Dá vid nyír egy há zi vá ro si ügyész sé gi fo gal -
ma zót a Mo son ma gya ró vá ri Vá ro si Ügyész ség hez;

dr. Hor váth Gá bor pest vi dé ki nyo mo zó ügyész sé gi ve -
ze tõ-he lyet tes ügyészt – ve ze tõi tiszt sé gé rõl le mon dá sát
tu do má sul vé ve – szol gá la ti he lyén ügyé szi mun ka kör be;

a Veszp rém me gyei fõ ügyész át he lyez te

dr. Pa dos Zi ta aj kai vá ro si ügyész sé gi ügyészt a Veszp -
ré mi Vá ro si Ügyész ség hez.

Szol gá la tivi szony-meg szû né sek

Szol gá la ti vi szo nya meg szûnt, il let ve meg szû nik

dr. Ga ram Ju dit a Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész sé -
gen szol gá la tot tel je sí tõ leg fõbb ügyész sé gi ügyész nek
2007. jú li us 22. nap já val,

1720 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2007/32. szám

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek



dr. Nyi ri Sán dor cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész, bu da -
pes ti XIV. és XVI. ke rü le ti ve ze tõ ügyész nek 2008. már -
cius 15. nap já val,

dr. Im rei Já nos pé csi nyo mo zó ügyész sé gi ügyész nek
2007. ok tó ber 31. nap já val,

Eg ri Lász ló né dr. bu da kör nyé ki ügyész sé gi ügyész nek
2007. au gusz tus 31. nap já val,

Ad or ján György, dr. Dé vé nyi Ró bert György, Pro kopp
Fe renc bu da pes ti nyo mo zó ügyész sé gi nyo mo zók nak
2007. jú ni us 30. nap já val,

Kiss Gé za ta ná csos, leg fõbb ügyész sé gi cso port ve ze tõ -
nek 2008. áp ri lis 2. nap já val.

ÁLLÁS PÁ LYÁ ZA TOK

Al só zsol ca Vá ros
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
(3571 Al só zsol ca, Kos suth La jos út 138.)

pá lyá za tot hir det
Gon do zá si Köz pont

(3571 Al só zsol ca, Kos suth La jos út 138.)
in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Az in téz mény te vé keny sé ge:
– ét kez te tés,
– há zi se gít ség nyúj tás,
– gyer mek jó lé ti szol gá lat,
– idõ sek klub ja,
– szo ci á lis in for má ci ós szol gá lat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– az 1/200 (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te

sze rin ti szak irá nyú fel sõ fo kú szak kép zett ség, il let ve a
15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
elõírt képesítés,

– leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a szo ci á lis el lá tás, il let ve a
gyer mek vé de lem te rü le tén vég zett mun ka kör ben szerzett
szakmai gyakorlat,

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a

szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si  elképzelé -
sekkel.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.
Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992.

évi XXXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot
zárt bo rí ték ban „Gon do zá si Köz pont ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel, Ur bán né Len gyel Zsu zsan na jegy zõ ré szére 
(3571 Al só zsol ca, Kos suth La jos út 138.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér -
he tõ: Ur bán né Len gyel Zsu zsan na jegy zõ tõl sze mé lye sen
vagy a (46) 520-023-as te le fon szá mon.

Az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si ál lás be töl té sé re

A re gi o ná lis tisz ti fõ or vos pá lyá za tot hir det az ÁNTSZ
Za la eger sze gi, Len ti Kis tér sé gi In té ze te kis tér sé gi tisz ti
fõ or vo si fel adat kör ének köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint ha -
tá ro zott ide jû ki ne ve zés sel tör té nõ be töl té sé re. 

Fel adat: ÁNTSZ kis tér sé gi in té ze té nek, te vé keny sé gé -
nek szer ve zé se, irá nyí tá sa az egész ség ügyi ha tó sá gi és
igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör vény ben,
va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö -
lé sé rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai sze rint. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -

vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si képe -
sítés,

– leg alább 5 éves szak mai és 2 éves ve ze tõi gya kor lat. 

Elõnyt je lent: 
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-

nép egész ség tan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– szak mai prog ram,
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány
(ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör -
ben dol go zik, az er rõl szó ló iga zo lás),

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik,

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la tai.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nést (2007. au gusz tus 10.) kö ve tõ 15. nap. 

A pá lyá za tot dr. Pal ler Ju dit mb. re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak (9024 Gyõr, Jó si ka u. 16.) cí mez ve kell be nyúj ta ni. 
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si pá -
lyázat”

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, el já rás mód ja: a Ktv.
10. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ en. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül. 

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal. 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás
dr. Pal ler Ju dit mb. re gi o ná lis tisz ti fõ or vos nál a (96)
418-065-ös vagy a 06 (30) 969-9105-ös te le fon szá mon
kér he tõ.

Az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Ba jai, Bá csal má si Kis tér sé gi In té ze te
kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra

köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel
és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi megbízással

Fel adat: az ÁNTSZ Ba jai, Bá csal má si Kis tér sé gi In té -
ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai sze rint. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si, hi gi é ni kus or vo si,

vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si képe sítés, 
– leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent: 
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan- 

nép egész ség tan szak vizs ga,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 
– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram, 
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a

pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szó ló iga zo lás), 

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la ta,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg je -
le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.
Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en

azon nal.
A pá lyá za to kat dr. Mu csi Gyu la re gi o ná lis tisz ti fõ or -

vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze -
té be (5600 Bé kés csa ba, Gyu lai út 61.) kér jük meg kül de ni.

Az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

a he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos fel adat kör ének
el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel

és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
 helyettes re gi o ná lis tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az
egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló
1991. évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai sze rint. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -

vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si képe -
sítés, 

– leg alább 10 éves szak mai és 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent: 
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan- 

nép egész ség tan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.
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A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 
– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram, 
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a

pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szó ló iga zo lás), 

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la ta,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg je -
le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rit.
Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en

azon nal.
A pá lyá za to kat dr. Mu csi Gyu la re gi o ná lis tisz ti fõ or -

vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze -
té be (5600 Bé kés csa ba, Gyu lai út 61.) kér jük meg kül de ni.

Besz te rec Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

és Új domb rád Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det
kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör 2007. szep tem ber 1. nap já val be tölt he tõ.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább öt éves jegy zõi mun ka kör ben el töl tött gya -

kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, va la mint meg

kell fe lel nie a Ktv. sze rin ti ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te -
lek nek: 

= ma gyar ál lam pol gár ság,
= bün tet len elõ élet,
= cse lek võ ké pes ség,
= va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se a 

Ktv. 7. § (7) be kez dé se alap ján.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül a hely is me -

ret tel ren del ke zõ pá lyá zó.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok fény má so la tát.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szó ló köz tiszt vi se lõi ki -
ne ve zés, ame lyet tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni.

Bé re zés és egyéb jut ta tás a Ktv. sza bá lyai alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá -
mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve -
tõ együt tes tes tü le ti ülés.

A pá lyá za to kat Besz te rec köz ség pol gár mes te ré hez,
 Poór Jó zsef ré szé re kell be nyúj ta ni (4488 Besz te rec,
 Kossuth u. 42.).

Bõ vebb in for má ció a (30) 998-4388-as te le fon szá mon
kap ha tó.

Isz ka szent györgy Köz sé gi Ön kor mány zat
és Ba kony ku ti Köz sé gi Ön kor mány zat

pá lyá za tot hir det
Isz ka szent györgy–Ba kony ku ti Köz sé gek

Kör jegy zõ sé ge
kör jegy zõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer -

ve zõi  ké pe sí tés és köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szerv nél szer zett leg alább ket tõ évi

köz igaz ga tá si gya kor lat,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, ma gyar ál lam -

pol gár ság.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai élet raj zát,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó, köz jegy zõ ál tal hi te le sí -

tett oki rat má so la tot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak mai el kép ze lé se ket. 

A kör jegy zõ fel ada ta a kör jegy zõ ség ve ze té se, va la mint
a jog sza bá lyok ban szá má ra meg ha tá ro zott ha tás kö rök el -
lá tá sa. 

A kör jegy zõ il let mé nyé nek meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján
tör té nik.  

A ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: 2008. ja nu ár 1. 
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá za tot Isz ka szent györgy Köz sé gi Ön kor mány -
zat pol gár mes te ré nél – 8043 Isz ka szent györgy, Kos suth
tér 1. – kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Kör -
jegy zõi pá lyá zat”.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról Isz ka szent györgy Köz sé gi
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te és Ba kony ku ti Köz -
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ségi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te együt tes ülés ke -
re té ben dönt. 

 A pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü le tek a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lü li el sõ együt tes ülé sen bí -
rál ják el.

A pá lyá za to kat a Ktv. 10. § (9) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak meg fe le lõ en ke zel jük. 

Ka zinc bar ci ka Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot el lá tó (1 fõ)
ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek
dön tés re va ló elõ ké szí té se, vég re haj tá sa, va la mint épí tés -
ha tó sá gi ügyek vá ro si ön kor mány zat nál.

A mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré sé -
hez szük sé ges fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí -

tõ mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki)
szak kép zett ség; fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros -
gaz da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség.

Elõnyt je lent: köz igaz ga tá si alap vizs ga, köz igaz ga tá si
szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– is ko lai vég zett ség re, szak mai kép zett ség re vonat -

kozó ok má nyok má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló – mó do sí tott – 1992. évi
XXIII. tv., va la mint a he lyi ren de let és az Egy sé ges köz -
szol gá la ti sza bály zat alap ján tör té nik.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ. A ki ne ve zés sel lét re jö võ köz szol gá la ti jog vi szony
ha tá ro zat lan ide jû, 6 hó nap pró ba idõ vel.

A pá lyá za to kat a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ megje -
lenéstõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí tott 15 na pon be lül
 lehet be nyúj ta ni Ka zinc bar ci ka vá ros jegy zõ jé hez (3700
 Kazincbarcika, Fõ tér 4.) a bo rí té kon kér jük fel tün tet ni:
„Ki emelt épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi pá lyá zat”.

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
15 na pon be lül – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – a jegy -
zõ dönt.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót nyújt:
– dr. Il lés Pál jegy zõ, te le fon: (48) 514-766,
– Nagy Gyu la osz tály ve ze tõ, te le fon: (48) 514-786.

Kis kun lac há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
köz te rü let-fel ügye lõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
– ren dé sze ti szak kö zép is ko lai vég zett ség, vagy ez zel

egyen ér té kû más, ko ráb bi kép zé si for má ban szer zett
 végzettség, rend õr-szak kö zép is ko lai, ha tár ren dész kép zõ
szak iskolai vég zett ség, kö zép is ko lai vég zett ség és rend õri
szak ké pe sí tés, vagy ez zel egyen ér té kû más ko ráb bi szak -
ké pe sí tés, kö zép is ko lai vég zett ség és köz te rü let-fel ügye -
lõi vizs ga.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– a köz igaz ga tás ban el töl tött gya kor lat,
– ha son ló mun ka kör ben szer zett gya kor lat,
– köz igaz ga tá si alap vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

El lá tan dó fel adat kör: a köz te rü let-fel ügye let rõl szó ló
1999. évi LXIII. tör vény ben és a köz te rü let-fel ügye lõi in -
téz ke dé sek vég re haj tá sá nak mód já ról és esz kö ze i rõl szó ló
49/1999. (XI. 16.) BM ren de let ben meg ha tá ro zott köz te rü -
let-fel ügye lõi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sa.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint, ha tá ro zat lan ide jû ki -
ne ve zés sel.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Kis kun lac há za nagy köz -
ség jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni (2340 Kis kun lac há za,
Kos suth tér 1.).

Az ál lás 2007. szep tem ber 1. nap já tól tölt he tõ be.
A ki író a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak jo -

gát fenn tart ja.
A pá lyá zat tal kap cso la to san ér dek lõd ni le het Szar vák né 

dr. Ga rai Ág nes jegy zõ nél a 06 (24) 519-830-as te le fon -
szá mon.
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Kör mend vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot ír ki

Kör mend Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
Vá ros fej lesz té si és Épí tés ha tó sá gi Iro da

ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

A mun ka kör ben el lá tan dó fõbb fel ada tok: a Pol gár mes -
te ri Hi va tal Vá ros fej lesz té si és épí tés ha tó sá gi iro dá já nak
ve ze té sé vel kap cso la tos min den ne mû fel adat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí -

tõ mér nö ki szak kép zett ség, vagy fõ is ko lai szin tû te le pü lés -
mér nö ki (vá ros gaz dál ko dá si mér nö ki) szak kép zett ség.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– ha son ló mun ka kör ben szer zett már leg alább 2 éves

gya kor la tot,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– nyelv is me ret.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– mo ti vá ci ós le ve let, mely tar tal maz za a mun ka kör el -

lá tá sá val kap cso la tos el kép ze lé se ket/szak mai el kép ze lést
tar tal ma zó ve ze tõi prog ra mot,

– vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok le ve lek, bi -
zo nyít vá nyok má so la ta it,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ha van, nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát.

Bé re zés és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést (2007. au gusz tus 10.) kö ve tõ
20. nap.

Az ál lás elõ re lát ha tó lag 2007. szep tem ber 1-jé tõl tölt -
hetõ be.

A pá lyá za to kat Kör mend vá ros jegy zõ jé hez kell be -
nyúj ta ni 9900 Kör mend, Sza bad ság tér 7. cím re „Iro da ve -
ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel.

Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det
Pénz ügyi Iro da

iro da ve ze tõi mun ka körének be tö l té sé re

El lá tan dó fel ada tok:
– az iro da mun ká já nak ko or di ná lá sa, ve ze té se,
– az ön kor mány zat gaz dál ko dá sá val kap cso la tos fel -

ada tok el lá tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– pénz ügyi szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség, vagy fel -

sõ fo kú is ko lai vég zett ség és emel lett leg alább mér leg ké -
pes köny ve lõi ké pe sí tés,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Az el bí rá lás nál elõnyt je lent:
– ha son ló mun ka kör ben szer zett ve ze tõi gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai és egyéb szak ké pe sí té sek má so la tát.

Az ál lás a dön tés után be tölt he tõ.
A ki ne ve zés re, be so ro lás ra, il let mény re az 1992. évi

XXIII. tv. ren del ke zé sei vo nat koz nak, a ki ne ve zés a kö zös 
ház tar tás ban élõ há zas-, il let ve élet társ ra és gyer mek re is
ki ter je dõ va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel jár.

Be kül dé si ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je -
le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za to kat írás ban Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány -
za tá nak jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni az aláb bi cím re: 4485
Nagy ha lász, Arany J. u. 50. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni:
„ Pályázat Pénz ügyi iro da iro da ve ze tõi mun ka kö ré nek be -
töl té sé re”.

Náb rád Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det
a Náb rá di Alap szol gál ta tá si Köz pont

in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Az in téz mény ben el lá tott fel ada tok:
– há zi se gít ség nyúj tás,
– szo ci á lis ét kez te tés,
– nap pa li el lá tás,
– csa lád se gí tés,
– gyer mek jó lé ti szol gá lat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe sí tés,
– leg alább 5 év szak mai gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– kép zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt.
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A ve ze tõi meg bí zás 5 év idõ tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -
vetõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Bé re zés: a Kjt. sze rint.
A pá lyá za tot Náb rád köz ség pol gár mes te ré hez kell be -

nyúj ta ni: 4911 Náb rád, Kos suth tér 1. Tel.: (44) 510-172.

Tót szer da hely–Tót szent már ton
köz sé gi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Al kal ma zá si és ké pe sí té si elõ írá sok:
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség és ma gyar ál lam pol gár ság,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– hor vát nyelv-tu dás elõnyt je lent.

Az il let mény és a pót lé kok meg ál la pí tá sa a köztisztvi -
selõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján
tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó
– szak mai ön élet raj zát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– va la mint a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá -

zat ba az el bí rá lás ban részt ve võ sze mé lyek betekint -
hetnek,

– vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok hi te les máso -
latait,

– az in téz mény ve ze tés re vo nat ko zó szak mai el kép ze lé -
se ket tar tal ma zó ve ze tõi prog ra mot.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny -
ben va ló meg je le né sé tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí tott
15. nap.

Dön tés a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.
A mun ka kör a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot Tis lér Ist ván pol gár mes ter ré szé re, Tót -

szer da hely–Tót szent már ton Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge,
8864 Tót szer da hely, Zrí nyi tér 2. cím re kell el jut tat ni.

Nyer ges új fa lu Vá ros
Ön kor mány za tának Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det
Nyer ges új fa lu Vá ros

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó pa rancs nok ság
(Nyer ges új fa lu, Szent-Györ gyi Al bert ut ca 1.)

pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pa rancs nok fõ fel ada tai:
– a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû -

sza ki-men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz -
vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál -
ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai el lá tá sá nak  irá nyí tá sa,
szer ve zé se és fel ügye le te,

– mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás a
társ szer vek kel, a la kos ság gal, a gaz dál ko dó szerveze -
tekkel.

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa,
– fel sõ fo kú ál la mi is ko lai vég zett ség,
– fel sõ fo kú (fõ is ko lai vagy egye te mi) szak mai (tûz -

oltó) ké pe sí tés,
– ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ, ren -

dé sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mi vég zett ség vagy
azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál la lá sa,

– tûz ol tá si, mû sza ki men té si vagy tûz meg elõ zé si te rü -
le ten szer zett leg alább 5 éves tûz ol tó szak mai gya kor lat,

– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi,
pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sa.

Elõnyt je lent:
– leg alább „B” ka te gó ri ás jo go sít vány,
– mun ka vé del mi is me re tek,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -

élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést  ta nú sí tó ok ira tok 

má so la tát,
– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog -

ra mot,
– a hi va tá sos tû zol tói ál lo mány ban el töl tött idõ iga zo -

lá sát,
– a szak mai gya kor lat ról szó ló iga zo lást,
– nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -

le zett ség tel je sí té sé nek vál la lá sá ról,
– a ren dé sze ti szak vizs ga – ki ne ve zést kö ve tõ  egy éven 

be lül tör té nõ – el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti ve ze tõ vé
kép zõ és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok
elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot,
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– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi,
pszi cho ló gi ai, fi zi kai al kal mas sági iga zo lást,

– a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sá ról
szó ló nyi lat ko za tot.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: a fegy ve -
res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi -
szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény és vég re haj tá si
ren de le tei alap ján.

A be osz tás Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor mány za ti Kép vi -
se lõ-tes tü le te dön té sét kö ve tõ en 2007. de cem ber 1-jé tõl
tölt he tõ be. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren -
del ke zés re.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni: Nyer ges új fa lu Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la,
2536 Nyer ges új fa lu, Kos suth L. u. 104–106. Mis kol czi
 József pol gár mes ter. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat
tûz ol tó-pa rancs no ki be osz tás ra”.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést (2007. au gusz tus 10.) kö ve tõ
15 na pon be lül.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa: Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ en az ok tó be ri tes tü le ti ülé sen dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá za -
tok egy ide jû vissza kül dé sé vel az érin tett pá lyá zók írás be li
ér te sí tést kap nak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Mis kol czi 
Jó zsef pol gár mes ter,2536 Nyer ges új fa lu, Kos suth L.
u. 104–106. Te le fon: 06 (33) 455-616.

Or mos bá nya–Ru dolf te lep
köz sé gi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
a 2007. ok tó ber 1-jé tõl meg üre se dõ

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ tar ta mú, a mun ka kört tel -
jes mun ka idõ ben kell el lát ni.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tás szer ve zõ, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri vég zett ség,

– bün tet len elõ élet,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si gya kor lat,
– to váb bi szak mai ké pe sí té sek (pá lyá za tí rá si stb.),
– leg alább fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gép-is me ret,
– pénz ügyi te rü le ten szer zett jár tas ság,
– „B” ka te gó ri ás ve ze tõi en ge dély,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes ön élet raj zot, amely tar tal maz za az ed di gi

mun ka kö rök, te vé keny sé gek le írá sát,
– az is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ ál tal 

hi te le sí tett má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a kör jegy zõi mun ka kör rel kap cso la tos szak mai, ve -

zetõi el kép ze lé se ket (max. 5 ol dal),
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint he lyi ren de let alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést (2007. au gusz tus 10.) kö ve tõ
15 na pon be lül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak cí me: Or mos bá nya–Ru dolf -
te lep Kör jegy zõ ség, 3743 Or mos bá nya, Pe tõ fi tér 1.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Kör jegy zõi pá lyá zat”.
A pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sá ra – elõ ze tes ér te -

sí tést kö ve tõ en – a dön tés ho za tal elõtt ke rül sor.
A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár -

ide jét kö ve tõ együt tes tes tü le ti ülé sen.
A pá lyá zat tal kap cso la to san fel vi lá go sí tást nyújt: Si ke

Fe renc né, Or mos bá nya köz ség pol gár mes te re, te le fon:
(48) 569-000.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott nyolc
na pon be lül a pá lyá zók írás be li ér te sí tést kap nak.

Az ál lás 2007. ok tó ber 1. nap já tól tölt he tõ be.

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak
jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
pénz ügyi cso port ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– kö zép is ko lai vég zett ség és szak irá nyú ké pe sí tés,
– mér leg ké pes köny ve lõi szak ké pe sí tés,
– leg alább 5 év azo nos te rü le ten szer zett gya kor lat.
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Csa to lan dó ira tok:
– sze mé lyi és szak mai ön élet rajz,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– a cso port ve ze té sé vel kap cso la tos ve ze tõi elképze -

lések.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a dön tést kö ve tõ en azon nal.
Ér dek lõd ni az aláb bi te le fon szá mon le het: (26) 336-387.
A pá lyá za to kat írás ban – dr. Bu sai György jegy zõ ré -

szé re – az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Pi lis bo ros je nõ
Köz ség Ön kor mány za ta, 2097 Pi lis bo ros je nõ, Fõ út 16.

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak
jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
adó ügyi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– kö zép is ko lai vég zett ség és a 9/1995. (II. 3.) Korm.

ren de let sze rin ti szak irá nyú ké pe sí tés,
– leg alább 5 év azo nos te rü le ten szer zett gya kor lat.

Csa to lan dó ira tok:
– sze mé lyi és szak mai ön élet rajz,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

El lá tan dó fel ada tok:
– épít mény adó,
– te lek adó,
– egyéb be vé te lek (sza bály sér té si bír sá gok, ide gen be -

haj tá sok) ke ze lé se.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a dön tést kö ve tõ en azon nal.
Ér dek lõd ni az aláb bi te le fon szá mon le het: (26) 336-387.
A pá lyá za to kat írás ban – dr. Bu sai György jegy zõ ré -

szé re – az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Pi lis bo ros je nõ
Köz ség Ön kor mány za ta, 2097 Pi lis bo ros je nõ, Fõ út 16.

Söj tör–Pusz ta szent lász ló
köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
Söj tör–Pusz ta szent lász ló Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge

kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re

A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény 40. § (1) be kez dés, va la mint a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.) 8. §
(1) be kez dés alap ján ke rül meg hir de tés re.

A kör jegy zõi mun ka kör 2007. szep tem ber 1-jé tõl tölt -
he tõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye -
te mi vég zett ség,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább 5 éves, köz igaz ga tá si szerv nél szer zett szak -
mai gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,

– a kör jegy zõ a Ktv. 22/A. § (8) be kez dé se alap ján va -
gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te les.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek, bi zo nyít vá -
nyok má so la tát az ere de ti be mu ta tá sa mel lett,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
ványt,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá ról, il let ve ezek
aló li men te sí tés rõl ki ál lí tott do ku men tu mot vagy ezek má -
so la tát.

El lá tan dó fel adat: a pá lyá za tot ki író te le pü lé sek kör -
jegy zõi fel ada ta i nak el lá tá sa.

Mun ka vég zés he lye: Söj tör, Pe tõ fi u. 2.

Jut ta tá sok: a Ktv. sze rint.

A pá lyá zat be ér ke zé si ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör -
té nõ meg je le nést (2007. au gusz tus 10.) kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za tot aján lott kül de mény ként vagy sze mé lye sen
le het be nyúj ta ni Söj tör köz ség pol gár mes te ré nek (Bak sa
Ist ván, 8897 Söj tör, Pe tõ fi u. 2.).

To váb bi in for má ció kér he tõ: Söj tör köz ség pol gár mes -
te ré tõl, te le fon: (92) 569-008.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
együt tes tes tü le ti ülé sen ke rül sor. A pá lyá zat ered mé nyé -
rõl a pá lyá zó 8 na pon be lül írás ban ér te sí tést kap.
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Szil vás vá rad–Nagy vis nyó köz sé gek
kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer -

ve zõi ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

Elõnyt je lent:
– ide gen nyelv-tu dás,
– sa ját gép jár mû és jo go sít vány.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai el kép -

ze lé se ket, ve ze tõi prog ra mot.

El lá tan dó fel adat: új on nan ala ku ló, pá lyá za tot ki író te -
le pü lé sek kör jegy zõi fel ada ta i nak el lá tá sa.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá za tot pos tai úton vagy sze mé lye sen „Kör jegy zõi 
pá lyá zat” meg je lö lés sel Szil vás vá rad köz ség pol gár mes te -
ré hez kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 3348 Szilvás -
várad, Mis kol ci út 7.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha -
tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.

Az ál lás hely a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sát kö ve tõ
hó nap 1. nap já tól be tölt he tõ.

Szil vás vá rad–Nagy vis nyó köz sé gek
kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
al jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer -

ve zõi ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát.

El lá tan dó fel adat: új on nan ala ku ló, pá lyá za tot ki író te -
le pü lé sek al jegy zõi fel ada ta i nak el lá tá sa.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá za tot pos tai úton vagy sze mé lye sen „Al jegy zõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel Szil vás vá rad köz ség pol gár mes te -
ré hez kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 3348 Szilvás -
várad, Mis kol ci út 7.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha -
tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.

Az ál lás hely a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sát kö ve tõ
hó nap 1. nap já tól be tölt he tõ.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
Ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si és sportiro da

iro da ve ze tõi mun ka körének be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi szin tû köz gaz da sá gi, ter mé szet tu do má nyi,

böl csé szet tu do má nyi, hit tu do má nyi, mû vé sze ti fel sõ ok ta -
tás ban szer zett szak kép zett ség, vagy

– fõ is ko lai szin tû pe da gó gus, köz gaz da sá gi, hit tu do -
má nyi, mû vész, köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi szak kép -
zett ség, vagy

– ál lam igaz ga tá si fel sõ ok ta tás ban szer zett szakkép -
zettség,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– köz ok ta tá si ve ze tõi szak kép zett ség,
– ok ta tá si in téz mény ben szer zett ve ze tõi gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve

– „Pá lyá zat Ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si és sport iro da iro da -
ve ze tõi ál lás ra” fel tün te té sé vel – kell be nyúj ta ni a pol -
gármesteri hi va tal cí mé re: 3580 Ti sza új vá ros, Beth len
 Gábor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
mû sza ki el len õr mun ka kör be töl té sé re,

6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel, ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– épí té si mû sza ki el len õr I. szak ké pe sí tés épít mény- és

épü let gé pész szak iránnyal,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– a mély épí tés és mély épí té si mû tár gyak szak irá nyú

mû sza ki el len õri I. szak ké pe sí tés meg lé te,
– 5 éves szak mai gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve
– „Pá lyá zat mû sza ki el len õr ál lás ra” fel tün te té sé vel – kell
be nyúj ta ni a pol gár mes te ri hi va tal cí mé re: 3580 Ti sza új -
vá ros, Beth len Gá bor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
egész ség ügyi mun ka társ mun ka kör be töl té sé re,

6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel, ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ál ta lá nos or vos, vagy 

– egész ség ügyi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett -
ség, vagy 

– jo gász szak kép zett ség,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

– egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés,

– egész ség ügyi in téz mény ben szer zett gya kor lat,

– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– pá lyá za ti ké rel met,

– ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve
– „Pá lyá zat egész ség ügyi mun ka társ ál lás ra” feltünte -
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tésével – kell be nyúj ta ni a pol gár mes te ri hi va tal cí mé re:
3580 Ti sza új vá ros, Beth len Gá bor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
ke res ke del mi igaz ga tá si mun ka kör be töl té sé re,

6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel, ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– tu do mány egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán

szer zett vég zett ség,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai, egye te mi vég zett ség,
– ke res ke del mi, ven dég lá tó-ipa ri és ide gen for gal mi fõ -

is ko lai vég zett ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– 5 éves szak mai gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve

– „Pá lyá zat ke res ke del mi mun ka társ ál lás ra” feltünte -
tésével – kell be nyúj ta ni a pol gár mes te ri hi va tal cí mé re:
3580 Ti sza új vá ros, Beth len Gá bor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak
Ügy ren di és Igaz ga tá si Bi zott sá ga

pá lyá za tot hir det
a Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság
tûz ol tó-pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény 9. § (4) be kez dé sé ben, va la mint a fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo -
nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény 269. § (3) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján át ru há zott ha tás kör ben ke rül meg -
hir de tés re.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fel sõ fo kú (egye te mi vagy fõ is ko lai) vég zett ség,
– fel sõ fo kú tûz ol tó szak mai ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves hi va tá sos tû zol tói szol gá lat,
– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo má nyi jog vi szony,
– tûz meg elõ zé si vagy tûz ol tá si te rü le ten szer zett gya -

kor lat,
– egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság,
– nyi lat ko zat az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -

zett ség vál la lá sá ról,
– nyi lat ko zat a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il -

let ve a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ és ren dé sze ti mes ter ve -
ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég -
zé sé rõl.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa az
1996. évi XLIII. tör vény (Hszt.) és vég re haj tá si ren de le tei
alap ján tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -

élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– is ko lai vég zett sé gét/eit, szak kép zett sé gét/eit ta nú sí tó

ok irat(ok) hi te les má so la tát,
– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog -

ra mot,
– a hi va tá sos tûz ol tói ál lo mány ban el töl tött idõ igazo -

lását,
– elõ ze tes nyi lat ko za tot a nem zet biz ton sá gi el len õr zés

el vég zé sé hez szük sé ges hoz zá já ru lás ról és a pá lyá zat tar -
tal má nak ke ze lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– tûz meg elõ zé si vagy tûz ol tá si te rü le ten szer zett ve -

zetõi gya kor lat,
– leg alább kö zép fo kú an gol- és/vagy né met nyelv-is -

me ret,
– tûz vé del mi mér nö ki szak ké pe sí tés.
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A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré se ese tén 2007. no vem -
ber 1-jé tõl tölt he tõ be ha tá ro zat lan idõ re.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést (2007. au gusz tus 10.) kö ve tõ
15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a 2007 szep tem be -
ré ben tar tan dó köz gyû lés idõ pont ja.

Za la bér és Za la vég köz sé gek
ön kor mány za ta i nak kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
Za la bér szék hellyel kör jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– cse lek võ ké pes ség,

– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai ál lam igaz ga tás-szer ve zõi,
vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés,

– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,

– leg alább 5 év jegy zõi, kör jegy zõi gya kor lat.

Ki ne ve zés, il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. ren del ke zé sei
alap ján.

La kás meg old ha tó.

A mun ka kör va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te le zett.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 10.) szá -
mí tott 15. nap, az ügy fél fo ga dá si idõ vé gé ig.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tok el bí rá -
lá sá ra a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zók sze mé -
lyes meg hall ga tá sát kö ve tõ en, a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ -
írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülé sen ke rül sor.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók a dön tés meg ho za -
ta lát kö ve tõ en ér te sí tést kap nak.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok fény má -
so la ta it (ere de ti ok ira tok be nyúj tás kor vagy meg hall ga tás -
kor tör té nõ be nyúj tá sá val),

– jegy zõi, kör jegy zõi gya kor lat meg lé té re vo nat ko zó
iga zo lást,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Az ál lás hely be töl té sé nek idõ pont ja: 2007. szep tem ber
15-tõl tel jes mun ka idõ ben.

A pá lyá zó fenn tart ja ma gá nak azt a jo got, hogy a pá lyá -
za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Za la bér Köz ség Ön -
kor mány za tá nak pol gár mes te re, Gér czei Il di kó [8798
 Zalabér, Rá kó czi Fe renc ut ca 2., tel.: (30) 206-2502].

Szer ve ze ti hí rek

KÖLT SÉG VE TÉ SI SZER VEK

ALA PÍ TÓ OK IRA TA

A Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la
ala pí tó ok ira ta

A Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la (a to váb bi ak ban: in téz -
mény) ré szé re az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 88. §-a, va la mint a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Ftv.)
16. §-ának (1) be kez dé se és a 115. § (2) b) pont ja alap ján
az aláb bi ala pí tó ok ira tot adom ki.

A fel sõ ok ta tá si in téz mény há ló zat át ala kí tá sá ról, to váb -
bá a fel sõ ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról szó ló 1999. évi LII. tör vény ren del ke zé sei alap ján 
2000. ja nu ár 1-jei ha tállyal lét re ho zott in téz mény, majd a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ka ra i nak fel so ro lá sá ról szó ló
209/1999. (XII. 26.) Korm. ren de le tet mó do sí tó 251/2005.
(XI. 23) Korm. ren de let alap ján 2006. ja nu ár 1-jé tõl szer -
ve ze ti fel épí té sé ben mó do sult in téz mény jog elõ dei:

– a Deb re ce ni Ag rár tu do má nyi Egye tem, Me zõ gaz da -
sá gi Víz- és Kör nye zet gaz dál ko dá si Fõ is ko lai Kar, Szar -
vas, amely nek jog elõd je az 1927-ben ala pí tott szar va si
Tes se dik Sá mu el Kö zép fo kú Gazdasá gi Tan in té zet, az
1961-ben lét re ho zott Tes se dik Sá mu el Fel sõ fo kú Me zõ -
gaz da sá gi Tech ni kum, Szar vas, a Deb re ce ni Ag rár tu do -
má nyi Egye tem lé te sí té sé rõl szó ló 1970. évi 20. sz. tvr.-rel
és a deb re ce ni Ag rár tu do má nyi Egye tem lé te sí té sé rõl
 szóló 1970. évi 20. sz. tvr. vég re haj tá sá ról szó ló
1028/1970. (VIII. 7.) Korm. szá mú ha tá ro zat tal lé te sí tett
deb re ce ni Ag rár tu do má nyi Egye tem, Ön tö zé ses – Me li o -
rá ci ós Fõ is ko lai Kar, 1989-tõl Me zõ gaz da sá gi Víz- és
Kör nye zet gaz dál ko dá si Fõ is ko lai Kar;

– a Kö rös Fõ is ko la, Bé kés csa ba, amely a fel sõ ok ta tás ról 
szó ló 1993. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 1998.
ja nu ár 1-jé tõl az 1997. évi CXXVII. tör vény alap ján a
 Kõrösi Cso ma Sán dor Fõ is ko la és a Brunsz vik Te réz Óvó -
kép zõ Fõ is ko la jog utó da ként mû kö dik;

– a Brunsz vik Te réz Óvó kép zõ Fõ is ko la (Szar vas) tör té -
ne ti elõz mé nyei 1845-re, az evan gé li kus ta ní tó kép zés
meg in dí tá sá hoz nyúl nak vissza. Az in téz mény a ta ní tó- és
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óvó nõ kép zés rõl szó ló 1958. évi 26. sz. tvr. és a ta ní tó- és
óvó nõ kép zés rõl szó ló 1958. évi 26. szá mú tvr. vég re haj tá -
sá ról szó ló 187/1958. (M. K. 23.) M. M. szá mú uta sí tás
alap ján 1959-ben fel sõ fo kú Szar va si Óvó nõ kép zõ In té zet -
ként, a fõ is ko lák ról szó ló 1048/1990. (III. 21.) MT ha tá ro -
zat sze rint Brunsz vik Te réz Óvó kép zõ Fõ is ko la ként mû -
kö dött;

– a Kõ rö si Cso ma Sán dor Fõ is ko la (Bé kés csa ba), amely
a Deb re ce ni Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la ki he lye zett ta go za ta -
ként 1986-ban kezd te meg mû kö dé sét, majd az 1048/1990. 
(III. 21.) MT sz. ha tá ro zat tal ön ál ló fõ is ko lá vá vált: az in -
téz mény Kõ rö si Cso ma Sán dor ne vét 1992-ben vet te fel.

– A Deb re ce ni Or vos tu do má nyi Egye tem 1993-ban
Gyu lá ra ki he lye zett ta go za ta, amely 2000. áp ri lis 1-jén
csat la ko zott a Tes se dik Sá mu el Fõ is ko lá hoz.

1. Az in téz mény hi va ta los ne ve: Tes se dik Sá mu el Fõ is -
ko la.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: TSF.
An gol nyel vû meg ne ve zé se: Tes se dik Sá mu el Col le ge.

2. Az in téz mény ala pí tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság Or -
szág gyû lé se.

3. Az in téz mény fenn tar tó já nak, ala pí tó jo gok gya kor ló -
já nak (fel ügye le ti szer vé nek):

3.1. meg ne ve zé se: Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
3.2. cí me: 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

4. Az in téz mény mû kö dé si he lye

4.1. szék he lye: 5540 Szar vas, Sza bad ság út 2.

4.2. te lep he lyei:
– 5600 Bé kés csa ba, Baj za u. 33.,
– 5700 Gyu la, Szent Ist ván tér 17–19.

4.3. Az in téz mény szék he lyen kí vü li kép zé sé nek szék he -
lyei: 

– 5000 Szol nok, Abo nyi út 36.,
– 6722 Sze ged, Gu ten berg u. 25.

4.4. Az in téz mény ál tal ala pí tott és fenn tar tott köz ok ta -
tá si in téz mény

– ne ve: Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la Pe da gó gi ai Fõ is ko lai 
Kar Gya kor ló Óvo dá ja és Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá ja

– cí me: 5540 Szar vas, Sza bad ság út 4.

5. Az in téz mény gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an gaz dál -
ko dó, tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si
szerv.

6. Az in téz mény szak ága za ti be so ro lá sa és az alap ve tõ
szak fel adat szá ma

– szak ág: 803000
– jel lem zõ szak fel adat: 803218.

7. Az in téz mény hez rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szerv nem tar to zik.

8. Az in téz mény te vé keny sé gi kö rei

8.1. Az in téz mény ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te -
vé keny sé ge:

– A 8.1.1. pont ban meg ha tá ro zott kép zé si te rü le ten és
kép zé si szin ten alap kép zést, to váb bá szak irá nyú to vább -
kép zést foly tat hat, s e kép zés ben ok le ve let ad ki. 

– Az ok ta tá si mi nisz ter nek az 1993. évi LXXX. tör vény
alap ján ki adott szak in dí tá si en ge dé lye alap ján ki fu tó rend -
szer ben fõ is ko lai szin tû kép zést foly tat.

– A 8.1.2. pont ban meg ha tá ro zott szak ma cso port ban
fel sõ fo kú szak kép zést foly tat hat s e kép zés ben bi zo nyít -
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör -
vény ben, a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény -
ben és a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény ben
fog lal tak sze rint részt vesz a köz ok ta tá si, to váb bá a fel sõ -
ok ta tás nak nem mi nõ sü lõ szak kép zé si és az ága za ti tör vé -
nyek ben meg ha tá ro zott egyéb kép zé si fel ada tok meg va ló -
sí tá sá ban.

– A kép zés hez kap cso ló dó kép zé si te rü le te ken, tu do -
mány te rü le te ken, il let ve mû vé sze ti ág ban, alap-, al kal ma -
zott és kí sér le ti ku ta tá so kat és fej lesz té se ket, tu do mány -
szer ve zést, tech no ló gi ai in no vá ci ót, va la mint az ok ta tást
tá mo ga tó egyéb ku ta tá so kat vé gez.

– Az Ftv.-ben fog lal tak alap ján részt vesz az ag rár gaz -
da ság kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ban a vo nat ko zó
kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint.

– Köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ja ként és fenn tar tó ja -
ként köz ok ta tá si fel ada to kat lát el, pe da gó gus kép zést foly -
ta tó in téz mény ként gya kor ló köz ok ta tá si in téz mény fenn -
tar tó ja.

– A gya kor la ti kép zés cél ja i ra tan üze met, tan gaz da sá got 
üze mel tet.

– A nem ze ti és az egye te mes kul tú ra és a mû vé sze tek
köz ve tí té sé vel, mû ve lé sé vel és fej lesz té sé vel, az anya -
nyel vi és az ide gen nyel vi is me re tek fej lesz té sé vel hoz zá -
já rul a hall ga tók fel ké szí té sé hez az ér tel mi sé gi lét re.

– Az ok ta tás és a ku ta tás szín vo na las el lá tás hoz szük sé -
ges nem zet kö zi kap cso la ta it fej lesz ti és ápol ja.

– Tan könyv- és jegy zet ki adást, tan esz köz-fej lesz tést
vé gez.

– Az alap te vé keny sé gi kör be tar to zó hall ga tók ré szé re
sa ját szer ve ze té ben tan könyv- és jegy zet el lá tást, könyv tá ri 
és la bo ra tó ri u mi szol gál ta tást, kol lé gi u mi el he lye zést, kul -
tu rá lis és spor to lá si le he tõ sé get nyújt, to váb bá olyan szol -
gál ta tá so kat, ame lyek a hall ga tók be il lesz ke dé sét, egész -
sé ges élet vi te lét és egész ség ügyi el lá tá sát szol gál ják.

– Di ák ott ho ni szol gál ta tást nyújt.

– Az al kal ma zá sá ban lé võ köz al kal ma zot tak el lá tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat vé gez a vo nat ko zó jog sza bá lyok
sze rint.
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– Az in téz mény inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sá val és
fo lya ma tos fej lesz té sé vel kap cso lat ban sa ját szer ve zet ben
lát el fel ada to kat.

– Fel ada tai tel je sí té se ér de ké ben gaz da sá gi, to váb bá
bel sõ el len õr zé si fel ada tot el lá tó funk ci o ná lis szer ve ze ti
egy sé get, va la mint igaz ga tá si, szer ve zé si, mû sza ki szol -
gál ta tó és más, a mû kö dést biz to sí tó funk ci o ná lis szer ve -
ze ti egy sé ge ket mû köd tet. 

A fel so rolt fel ada to kat az in téz mény alap te vé keny ség -
ként lát ja el, amely nek alap ve tõ anya gi fel té te le it a fenn -
tar tó ál tal biz to sí tott és az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl
szár ma zó tá mo ga tá sok, át vett pénz esz kö zök biz to sít ják,
va la mint az ál lam ház tar tá son kí vü li for rás ból szár ma zó
be vé te lek, il let ve a szá má ra fel aján lott va gyon.

Az in téz mény te vé keny sé ge i nek te vé keny sé gi kö rök
sze rin ti (TEÁOR) rész le tes fel so ro lá sa:

alap te vé keny sé gek:
80.30 fel sõ ok ta tás,
80.10 alap fo kú ok ta tás,
85.32 szo ci á lis el lá tás el he lye zés nél kül,
72.30 adat fel dol go zás,
72.40 adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne ki adás,
73.10 mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés,
73.20 hu mán ku ta tás, fej lesz tés,
92.51 könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség,
92.52 mú ze u mi te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség vé -

delme,
92.61 sport lé te sít mény mû köd te té se.

8.1.1. Kép zé si te rü let és kép zé si szint, ame lye ken az in -
téz mény kép zést foly tat, il let ve foly tat hat

kép zé si te rü let:
– ag rár,
– böl csé szet tu do má nyi,
– gaz da ság tu do má nyok,
– mû sza ki,
– or vos- és egész ség tu do má nyi,
– pe da gó gus kép zés,
– tár sa da lom tu do má nyi;

alap kép zés: 
szék he lyen, te lep he lyen: ag rár, böl csé szet tu do má nyi,

gaz da ság tu do má nyok, mû sza ki, or vos- és egész ség tu do -
má nyi, pe da gó gus kép zés, tár sa da lom tu do má nyi.

8.1.2. Fel sõ fo kú szak kép zés szak ma cso port ja, amely ben 
az in téz mény szak kép zést foly tat, il let ve foly tat hat

szék he lyen, te lep he lyen:
– gé pé szet,
– ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció,
– köz gaz da ság, 
– me zõ gaz da ság,
– mû vé szet, köz mû ve lõ dés, kom mu ni ká ció,
– szo ci á lis szol gál ta tá sok;

szék he lyen kí vül:
szo ci á lis szol gál ta tá sok (5000 Szol nok, Abo nyi út 36.,

6722 Sze ged, Gu ten berg u. 25.). 

8.2. Az in téz mény az alap te vé keny sé gén be lül jo go sult
olyan ki egé szí tõ te vé keny ség vég zé sé re, ame lyet az alap te -
vé keny sé ge fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak
rész ben le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott
ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból vé gez. Az e
te vé keny ség ke re té ben vég zett szol gál ta tás, ter mék-elõ ál -
lí tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek fe dez nie kell a
te vé keny sé get ter he lõ összes ki adást – be le ért ve az üze -
mel te té si, fenn tar tá si ki adá sok te vé keny ség re ju tó ará nyos 
há nya dát is – a be vé tel fel nem hasz nál ha tó ré szé nek fi gye -
lem be vé te le mel lett.

Ilyen te vé keny sé gek el sõ sor ban:
– a hall ga tók szá má ra olyan kép zés, il let ve szol gál ta tás

nyúj tá sa, amely köz vet le nül nem kap cso ló dik a kép zé si és
ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben, a szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nyek ben és a tan ter vek ben, il let ve szak kép zé si prog ra -
mok ban fog lalt ta nul má nyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez;

– fel vé te li elõ ké szí tõ és egyéb tan fo lya mok tar tá sa;
– to vább kép zés;
– fel nõtt kép zé si te vé keny ség;
– az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ, szakké -

pesítést nyúj tó is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés foly -
tatása;

– a kép zés hez kap cso ló dó tu do mány te rü le te ken, mû vé -
sze ti ág ban, kul tú ra mû ve lés és fej lesz tés, mû vé sze ti, szak -
ta nács adói és egyéb te vé keny ség;

– az in téz mé nyi inf ra struk tú ra sza bad ka pa ci tá sa i nak
hasz no sí tá sa (ki adói te vé keny ség, nyom da ipa ri szol gál ta -
tá sok, nyom da ipa ri ter mé kek gyár tá sa, mun ka he lyi ven -
dég lá tás, köz ok ta tás ban részt ve võk ét kez te té se és üze mi
ét kez te tés, sport lé te sít mé nyek és ok ta tást szol gá ló he lyi sé -
gek, szál lí tó jár mû vek, va la mint kol lé gi u mi szál lás he lyek
bér be adá sa);

– nyelv vizs gáz ta tá si te vé keny ség.

Az in téz mény te vé keny sé ge i nek te vé keny sé gi kö rök
sze rin ti (TEÁOR) rész le tes fel so ro lá sa:

ki egé szí tõ te vé keny sé gek:
01.1 nö vény ter me lés, ker té szet,
01.2 ál lat te nyész tés,
22.1 könyv ki adás,
22.22 más ho vá nem so rolt nyo más,
52.6 nem bol ti kis ke res ke de lem,
55.2 egyéb ke res ke del mi szál lás hely szol gál ta tás,
55.51 mun ka he lyi ét kez te tés,
60.23 egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás,
70.20 in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se,
73.10 mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés,
73.20 hu mán ku ta tás, fej lesz tés,
74.14 üz let vi te li ta nács adás,
74.20 mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás,
74.30 mû sza ki vizs gá lat, elem zés,
80.42 más ho vá nem so rolt fel nõtt- és egyéb ok ta tás,
85.11 fek võ be teg-el lá tás,
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85.12 já ró be teg-el lá tás,
85.14 egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás,
85.32 szo ci á lis el lá tás el he lye zés nél kül,
92.51 könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség,
92.62 egyéb sport te vé keny ség.

8.3. Az in téz mény jo go sult alap te vé keny sé gén kí vül vál -
lal ko zá si te vé keny ség ként – alap fel ada tai el lá tá sá nak sé -
rel me nél kül – kül sõ meg bí zók, meg ren de lõk ré szé re ok ta -
tá si, ku ta tá si, fej lesz tõ, szak ta nács adó, szol gál ta tó s egyéb 
fel ada tok el lá tá sá ra. Az e te vé keny ség ke re té ben vég zett
szol gál ta tás, ter mék-elõ ál lí tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
be vé tel nek fe dez nie kell a te vé keny sé get ter he lõ összes ki -
adást – be le ért ve az üze mel te té si, fenn tar tá si ki adá sok te -
vé keny ség re ju tó ará nyos há nya dát is – a be vé tel fel nem
hasz nál ha tó ré szé nek fi gye lem be vé te le mel lett. A vál lal ko -
zá si te vé keny ség be vé te le nem ha lad hat ja meg két egy mást 
kö ve tõ év ben az össz be vé tel egy har ma dát. 

Az alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá -
nak el ve it és a vál lal ko zá si szer zõ dés kö tés rend jét az in -
téz mény bel sõ sza bály za ta rög zí ti. 

8.3.1. Az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé ge i nek te vé -
keny sé gi kö rök (TEÁOR) sze rin ti rész le tes fel so ro lá sa: 

01.11 ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény
ter me lé se,

01.22 juh-, kecs ke-, ló te nyész tés,
01.25 egyéb ál la tok te nyész té se,
22.11 könyv ki adás,
22.22 más ho va nem so rolt nyo más,
52.63 egyéb nem bol ti kis ke res ke de lem,
55.10 szál lo dai szol gál ta tás,
55.23 egyéb szál lás hely-szol gál ta tás,
55.51 mun ka he lyi ét kez te tés,
55.52 köz ét kez te tés,
60.23 egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás,
70.20 in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se,
73.10 mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés,
73.20 hu mán ku ta tás, fej lesz tés,
74.14 üz let vi te li ta nács adás,
74.15 va gyon ke ze lés,
74.20 mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás,
74.30 mû sza ki vizs gá lat, elem zés,
74.40 hir de tés,
74.50 mun ka erõ-köz ve tí tés,
74.87 más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi szolgál -

tatás,
80.41 jár mû ve ze tõ-ok ta tás,
80.42 más ho va nem so rolt fel nõtt- és egyéb ok ta tás,
85.11 fek võ be teg-el lá tás,
85.12 já ró be teg-el lá tás,
85.14 egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás,
85.32 szo ci á lis el lá tás el he lye zés nél kül,
92.51 könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség,
92.52 mú ze u mi te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség vé -

delme,
92.61 sport lé te sít mény mû köd te té se,
92.62 egyéb sport te vé keny ség.

9. Az in téz mény ta go lá sá nak el vei (az 1. szá mú mel lék -
let nek meg fe le lõ en):

9.1. Az in téz mény ben ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si
szer ve ze ti egy ség ként ka rok, in té ze tek, tan szé kek, tan gaz -
da ság mû kö dik. 

Az in téz mény ka rok ra ta go zó dik. A ka rok egy vagy
több szak ma i lag össze tar to zó, a 8.1.1. pont sze rin ti kép -
zési te rü le te ken, kép zé si szin te ken fo lyó kép zés fel ada ta i -
nak el lá tá sát szer ve zik. Az in téz mény ka rai:

– Gaz da sá gi Fõ is ko lai Kar,
– Me zõ gaz da sá gi Víz- és Kör nye zet gaz dál ko dá si Fõ is -

ko lai Kar,
– Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar.
9.2. Az in téz mény ben kol lé gi u mi, in for ma ti kai, sport,

könyv tá ri, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy sé gek 
mû köd nek. 

9.3. Az in téz mény mû köd te té si fel ada ta i nak el lá tá sá hoz 
gaz da sá gi, mû sza ki, bel sõ el len õr zé si, igaz ga tá si fel ada tot
el lá tó szol gál ta tó funk ci o ná lis szer ve ze ti egy sé ge ket tart
fenn. 

Az in téz mény szer ve ze ti fel épí té sét, ta go lá sát az egyes
ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si, szol gál ta tó és funk ci o ná lis
szer ve ze ti egy sé ge ket és mû kö dé sük rend jét rész le te sen a
Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

Az in téz mény ve ze té sét, a ve ze tõk meg bí zá sát, il let ve
fel men té sét, va la mint ha tás kö rö ket az Ftv. és az in téz mény 
Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg.

10. Az in téz mény in gat lan ál lo má nya: 
10.1. A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban lé võ in gat la nok,

me lyek az in téz mény va gyon ke ze lé sé ben van nak (2. szá mú
mel lék let sze rint). A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal
ke ze lõi jog ra vo nat ko zó szer zõ dés sze rint.

10.2. Az in téz mény tu laj do ná ban lé võ in gat la nok jegy -
zé ke: nincs az in téz mény nek.

10.3. To váb bi, az in téz mény hasz ná la tá ban lé võ in gat -
la nok és a hasz ná lat jog cí me: 3. szá mú mel lék let sze rint.

11. Az in téz mény hall ga tói lét szá ma: az Ftv.-ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét szám 
6146 fõ, amely szá mí tott hall ga tói lét szám ként 4277 fõ.

12. Az in téz mé nyi hoz zá já ru lás sal vagy köz re mû kö dés sel
lét re ho zott, il let ve mû köd te tett tár sa sá gok, egye sü le tek,
ala pít vá nyok és egyéb szer ve ze tek jegy zé ke és ala pí tó ok ira -
tai, il let ve az ala pí tás sal össze füg gõ más do ku men tu mai a
Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat mel lék le tét ké pe zik.

13. Az ala pí tó ok irat a 15237-30/2006. szá mú ala pí tó
ok irat mó do sí tá sá val ké szült és a mó do sí tá sok kal egy sé ges 
szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat szö ve gét tar tal maz za.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 28.

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

Ügy irat szám: 4551-1/2007.
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2. szá mú mel lék let

A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban levõ in gat la nok, me lyek az in téz mény va gyon ke ze lé sé ben vannak

In gat lan meg ne ve zé se Címe Hely raj zi szá ma Hasz ná lat jog cí me

Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar épü -
let, Tor na te rem, I. sz. Kol lé gi -
um, kony ha, ka zán ház, Te lek,
alu mí ni um já ték rak tár, Ud va ri
épít mé nyek

5540 Szar vas, Sza bad ság u. 4. 2043 ke ze lõ 
(A jog elõd Brunsz vik Te réz
Óvó kép zõ Fõ is ko la ál tal 
kö tött 370176-1998/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar II.
sz. Kol lé gi um, te lek

5540 Szar vas, Bol za sé tány 2. 204 ke ze lõ
(A jog elõd Brunsz vik Te réz
Óvó kép zõ Fõ is ko la ál tal 
kö tött 370176-1998/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Gya kor ló Óvo da és Gya kor ló
Ált. Is ko la

5540 Szar vas, Sza bad ság u. 4. 2041/2 ke ze lõ
(A jog elõd Brunsz vik Te réz
Óvó kép zõ Fõ is ko la ál tal 
kö tött 370176-1998/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Bér la ká sok, te lek 5540 Szar vas, Vaj da P. u. 3. 2016 ke ze lõ
(A jog elõd Brunsz vik Te réz
Óvó kép zõ Fõ is ko la ál tal 
kö tött 370176-1998/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Kö rös part-strand te lek és épít -
mé nye

5540 Szar vas, Üdü lõ ut ca 721 ke ze lõ
(A jog elõd Brunsz vik Te réz
Óvó kép zõ Fõ is ko la ál tal 
kö tött 370176-1998/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Tes se dik Re zer vá tum, te lek 5540 Szar vas, Vaj da P. u. 90. 1340 ke ze lõ
(A jog elõd Brunsz vik Te réz
Óvó kép zõ Fõ is ko la ál tal 
kö tött 370176-1998/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar „B”
Ok ta tá si épü let, ét te rem

5540 Szar vas, Sza bad ság u. 2. 1 ke ze lõ
(90600-111/2005. szá mú 
va gyon ke ze lõi jog ki je lö lõ
nyi lat ko zat)

Me zõ gaz da sá gi Víz- és Kör -
nye zet gaz dál ko dá si Fõ is ko lai
Kar épü let, kol lé gi um, elõ csar -
nok, fo lyo só, alag sor, ka zán -
ház, könyv tár, ud va ri la kás,
ke rí té sek és te lek

5540 Szar vas, Sza bad ság u. 1–3. 5301 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Te lek 5540 Szar vas, Pe tõ fi u. 7. 5302 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)
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In gat lan meg ne ve zé se Címe Hely raj zi szá ma Hasz ná lat jog cí me

Te lek 5540 Szar vas, Pe tõ fi u. 9/1. 5304 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Me zõ gaz da sá gi Víz- és Kör -
nye zet gaz dál ko dá si Fõ is ko lai
Kar Gép tan tan szék épü le tei 
és te lek

5540 Szar vas, Pe tõ fi u. 9/2. 5305 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Ta ná ri la kás és te lek 5540 Szar vas, Le hel u. 1. fszt. 4. 5288/1/A/4 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Ta ná ri la kás – 12 la kás 
és te lek

5540 Szar vas, Bol za sé tány 1. 4 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Kon di te rem 5540 Szar vas, Vaj da P. u. 4. 4/A/11 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Tan üzem-Ga lam bos: gép szín,
fa ház, min ta farm, ke rí tés

5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01381 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Me zõ gaz da sá gi Víz- és Kör -
nye zet gaz dál ko dá si Fõ is ko lai
Kar B Kol lé gi um: Ven dég lõ 
és te lek

5540 Szar vas, Er zsé bet li get 5327/2 ke ze lõ
(31000/2623/1/2006 sz. 
va gyon ke ze lõi jog ki je lö lõ
nyi lat ko zat)

B Kol lé gi um: Hor gász ta nya
és te lek 

5540 Szar vas, Er zsé bet li get 5331 ke ze lõ
(31000-15/37/1/2003 sz. 
va gyon ke ze lõi jog ki je lö lõ
nyi lat ko zat)

Tan üzem-Ró zsás: iro da, 
szer szám rak tár, gép szín, 
ter mény tá ro ló

5540 Szar vas, Kül te rü let Ró zsás 0553/3 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Laj tos te lep, ke rí tés, ka pu, 
be ton út

5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01142/6/D ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la
Ven dég ház és te lek

5561 Bé késszen tand rás, 
De ák Fe renc u. 5–2.

20 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)
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In gat lan meg ne ve zé se Címe Hely raj zi szá ma Hasz ná lat jog cí me

Me zõ gaz da sá gi Víz- és Kör -
nye zet gaz dál ko dá si Fõ is ko lai
Kar Kö rös Völ gye Pan zió

5540 Szar vas, 
Bu dai Nagy An tal u. 12.

5273 ke ze lõ
(31000/2623/1/2006 sz. 
va gyon ke ze lõi jog ki je lö lõ
nyi lat ko zat

Szán tó, sa ját hasz ná la tú út 5540 Szar vas, Kül te rü let Ró zsás 0555 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Sa ját hasz ná la tú út 5540 Szar vas, Kül te rü let Ró zsás 0548 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Sa ját hasz ná la tú út 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos 

01373 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Szán tó 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01374/1 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Sa ját hasz ná la tú út 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01377 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Árok 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01378 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Er dõ, szán tó 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01379 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Árok 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01380 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Ud var, er dõ, szán tó 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01381 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)
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In gat lan meg ne ve zé se Címe Hely raj zi szá ma Hasz ná lat jog cí me

Sa ját hasz ná la tú út 5540 Szar vas, Kül te rü let 
Ga lam bos

01382 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Szán tó, gyep 5561 Bé késszen tand rás, Kül te rü let 
Ga lam bos

073/4 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Szán tó 5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01200/2 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Szán tó 5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01201 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Csa tor na 5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01202 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Csa tor na 5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01203 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Csa tor na 5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01204 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Szán tó, er dõ 5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01205 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si

Csa tor na 5540 Szar vas, Kül te rü let Ká ka 01206 ke ze lõ
(A jog elõd Deb re ce ni Ag rár -
tu do má nyi Egye tem ál tal 
kö tött 370365-1997/0100 sz.
va gyon ke ze lé si

Bol za kas tély, te lek, gaz da sá gi
épü let, por ta, mû hely, üveg há -
zak, csó nak ház, au to ma ta ön tö -
zõ rend szer

5540 Szar vas, Sza bad ság u. 2. 1 ke ze lõ (tu laj don jog fenn tar -
tás sal tör tént el adás fo lya -
mat ban)
(90600-111/2005. szá mú 
va gyon ke ze lõi jog ki je lö lõ
nyi lat ko zat)
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In gat lan meg ne ve zé se Címe Hely raj zi szá ma Hasz ná lat jog cí me

Ag ro me te o ro ló gi ai ob szer va tó -
ri um, me te o ro ló gi ai ál lo más,
la ká sok, ga rá zsok, szenny víz
rá csat la ko zás és te lek

5540 Szar vas, T. I. Ke rü let 6/1. 1349 ke ze lõ
(31000-2798/4/2004. szá mú
va gyon ke ze lõi jog ki je lö lõ
nyi lat ko zat)

Egész ség ügyi In té zet II. épü let
és te lek

Gyu la, Szt. Ist ván út 17–19. 4239/A/1 ke ze lõ
(31000-1537-5/2003. szá mú
va gyon ke ze lõi jog ki je lö lõ
nyi lat ko zat)

Sza na zu gi te lek Do boz-Sza na zug 3270/2 ke ze lõ
(A jog elõd Kö rös Fõ is ko lai
ál tal kö tött
370121-1998/0100. szá mú
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

Szol gá la ti la kás, te lek Bé kés csa ba, Hor váth u. 6. 1/2/3. 4099 ke ze lõ
(A jog elõd Kö rös Fõ is ko lai
ál tal kö tött
370121-1998/0100. szá mú
va gyon ke ze lé si szer zõ dés)

3. sz. mel lék let

További az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

In gat lan meg ne ve zé se Cí me Hely raj zi szá ma Hasz ná lat jog cí me

(Gya kor ló óvo da és Ál ta lá nos Is ko la) Te lek 5540 Szar vas, Sza bad ság u 4. 2041/2 in gye nes hasz ná la ti jog

Gaz da sá gi Fõ is ko lai Kar Kol lé gi u mi épü let Bé kés csa ba, Gyu lai út 59. 
1493/11.

1493/11 in gye nes hasz ná la ti jog

Gaz da sá gi Fõ is ko lai Kar Fõ épü let Bé kés csa ba, Baj za u. 33.
1493/11.

1493/11 in gye nes hasz ná la ti jog

Gaz da sá gi Fõ is ko lai Kar Tor na csar nok Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11 in gye nes hasz ná la ti jog

Épít mé nyek: ka zán ház 40. Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Ke rí tés a Gaz da sá gi Fõ is ko lai Kar hoz Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Ud var rész, park Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Jár da, tér bur ko lat Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Gép ko csi tá ro ló Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Sport pá lya Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Park-jár da-koll.-hoz Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Gép ko csi tá ro ló Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Ke rí tés Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11  in gye nes hasz ná la ti jog

Gép ko csi ga rázs Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11 in gye nes hasz ná la ti jog

Por tás fül ke Bé kés csa ba, Baj za u. 33. 1493/11 in gye nes hasz ná la ti jog

Egész ség ügyi In té zet Fõ épü let (I. épü let) Gyu la, Szt. Ist ván út 17/19. 4220 in gye nes hasz ná la ti jog
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A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ál tal ala pí tott Nem -
ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: Ügy nök ség)
ala pí tó ok ira ta – a kor mány za ti fej lesz tés po li ti kai te vé -
keny ség irá nyí tá sá ról szó ló 171/2007. (VI. 29.) Korm. ren -
de let ben, to váb bá a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány -
biz tos fel men té sé rõl szó ló 1041/2007. (VI. 28.) Korm. ha -
tá ro zat ban foglaltakra tekintettel – az alábbiak szerint
módosul:

1. 

Az Ügy nök ség ala pí tó ok ira ta I. Ál ta lá nos ren del ke zé -
sek cí mé nek „Irá nyí tó szerv”, va la mint „Fel ügye le ti
szerv” pont jai he lyé be az aláb bi rendelkezések lépnek:

„Irá nyí tó szerv: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter

Fel ügye le ti szerv: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter”

2.

Az Ügy nök ség ala pí tó ok ira ta V. Az Ügy nök ség mû kö -
dé se cí mé nek el sõ be kez dé se az aláb bi ak szerint módosul:

„Az Ügy nök sé get az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

Az Ügy nök ség ala pí tó ok ira ta V. Az Ügy nök ség mû kö -
dé se cí mé nek má so dik be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„Az Ügy nök sé get el nök ve ze ti, akit mun ká já ban el nök -
he lyet te sek se gí te nek. Az Ügy nök ség el nö két ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra a mi nisz ter el nök ne ve zi ki és men ti fel.”

Az Ügy nök ség ala pí tó ok ira ta V. Az Ügy nök ség mû kö -
dé se cí mé nek har ma dik be kez dé se he lyé be az aláb bi
rendelkezés lép:

„Az Ügy nök ség el nök he lyet te se it ha tá ro zat lan idõ tar -
tam ra, a mi nisz ter egyet ér té sé vel az Ügy nök ség el nö ke ne -
ve zi ki és men ti fel.

A mun kál ta tói jo go kat – a ki ne ve zés és fel men tés ki vé te -
lé vel – az Ügy nök ség el nö ke fe lett a mi nisz ter, az el nök he -
lyet te sek fe lett pe dig az Ügy nök ség el nö ke gya ko rol ja.”

3.

Az ügy nök ség ala pí tó ok ira tá nak je len mó do sí tás sal
nem érin tett ré szei vál to zat la nul ha tály ban maradnak.

4.

Az Ügy nök ség ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa a Ma gyar
Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben tör té nõ köz zé té te lé nek
napján lép hatályba.

Bu da pest, 2007. jú li us 25.

Baj nai Gor don, s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE

A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (1093 Bu da pest, Fõ vám tér 8.) a to váb bi ak ban: ki író, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság (a to váb bi ak ban: KVI) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) kor mány ren -
de let (a to váb bi ak ban: kor mány ren de let) vonatkozó fejezetei alapján

nyil vá nos pá lyá zat

ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a ki író va gyon ke ze lé sé ben lé võ

ter mé szet ben Bu da pest VIII. ker., Köny ves Kál mán kör út 48–52. szám alatt ta lál ha tó, Bu da pest VIII., 38475. hely raj zi
szá mon nyil ván tar tott, „ki vett egye tem” meg ne ve zé sû in gat lant.

Aján la ti biz to sí ték: 150 000 000 Ft, az az egy száz öt ven mil lió forint.
Az aján la ti biz to sí té kot HUF-ban, „Köny ves Kál mán kör út 48–52. in gat lan pá lyá za ta” jel ige meg je lö lé sé vel, a ki író

Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00282857-00000000 szá mú szám lá já ra kell át utal ni úgy, hogy leg ké sõbb
az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján be ér kez zék.

Az aján la ti biz to sí ték a nyer tes aján lat te võ ese té ben a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül.
Az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel árat ma gyar fo rint ban (HUF) kell meg fi zet ni.

Az in gat lan per-, te her- és igény men tes.
Ki író az in gat lant leg ko ráb ban 2007. ok tó ber 1. nap ján tud ja a pá lyá zat nyer te sé nek bir tok ba ad ni.
A ki író tá jé koz tat ja az aján lat te võ ket, hogy a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott le he tõ ség gel él ve a

pá lyá za ti aján la tok bon tá sát kö ve tõ en – amennyi ben az el sõ két hely re rang so rolt aján lat ban sze rep lõ vé tel árak kö zött
(a ma ga sab bat te kint ve 100%-nak) leg fel jebb húsz szá za lék el té rés van, vagy ha a 44. § (1) be kez dé se alap ján a be nyúj -
tott aján la tok egyi ke sem len ne nyer tes nek nyil vá nít ha tó, a Hasz no sí tá si Ta nács ja vas la ta alap ján – nyil vá nos ár tár gya -
lást tart hat. Amennyi ben csak egy ér vé nyes aján lat ér ke zik, nyil vá nos ár tár gya lás tar tá sa he lyett a ki író fel hív hat ja az
aján lat te võt aján la ta mó do sí tá sá ra.

Az in gat lan jel lem zõi:
A vizs gált in gat lant Bu da pest VIII. ke rü le té ben, a Jó zsef vá ros ban, a Be nyovsz ky Mó ric ut ca–Köny ves Kál mán kör -

út–Re guly An tal ut ca–Vil lám ut ca ál tal ha tá rolt épü let tömb ben he lyez ke dik el, szem ben a Nép li get tel. Te rü le té nek ha tá -
rai a Be nyovsz ky Mó ric ut ca, Köny ves Kál mán kör út és Re guly An tal ut ca köz te rü le tek, il let ve a ne gye dik ol da lon
zártsorúan, illetve oldalhatáron álló beépített ingatlanok.

Az épü let együt tes kör nyék be li ki emel ke dé sé bõl és a be épí tett ség mér ték le tes sé gé bõl adó dó an a fel sõbb eme le ti szin -
tek rõl tel jes pa no rá ma kép nyí lik ke let fe lé a Nép li get re, nyu gat fe lé a bu dai he gyek re. Gép ko csi val va ló meg kö ze lí tés ki -
fo gás ta lan. A kör nye zõ ut cák ban kor lá to zott szá mú par ko ló hely biz to sí tott. Tö meg köz le ke dé si esz kö zök kel va ló meg -
kö ze lí té se is ked ve zõ. A tö meg köz le ke dé si esz kö zök kö zül több buszvo nal ha lad a Köny ves Kál mán kör úton, ame lyek
meg ál lói a vizs gált in gat lanegyüt tes tõl 50 mé te ren be lül el ér he tõk, és a 3. sz. met ró vo nal nép li ge ti ál lo má sa is be lát ha tó
tá vol sá gon belül van. 

Köz mû ve sí tett ség te rén az in gat lan ren del ke zik vil lany-, víz-, csa tor na-, gáz-, te le fon köz mû vek kel, az az összköz -
mûves.

A tel ken két épü let áll, mind ket tõ pin ce + föld szint + 4 eme let + te tõfel épít mény.
Az in gat lan hoz tar to zó föld te rü let jel lem zõ en sík, sza bá lyos tég la lap ala kú. A te lek be nem épí tett te rü le te há rom rész -

re oszt ha tó. A fel épít mé nyek kö zöt ti te rü let rész szé pen gon do zott dísz kert, míg a két ki sebb ol dal só te rü let rész a köz te rü -
let tel köz vet len kap cso lat ban állva gyengébben gondozott terület. 

A te lek fõbb azo no sí tó ada tai:
Az in gat lan cí me: 1087 Bu da pest, Köny ves Kál mán kör út 48–52.
Hely raj zi szám: 38475.
Te rü le te: 4659 m2.
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Ki író az in gat lan ról bõ vebb in for má ci ót tar tal ma zó pá lyá za ti do ku men tá ci ót bo csát té rí tés el le né ben a pályázók ren -
del ke zé sé re.

Pá lyá za ti do ku men tá ció:

A pá lyá za ton va ló rész vé tel alap fel té te le a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa. A pá lyá za ti anyag mel lék le te a ki író 
do ku men tá ció meg vá sár lá sá ról ki adott iga zo lá sa.

A pá lyá za ti do ku men tá ció 10 000 Ft + 2000 áfa, össze sen 12 000 Ft, az az ti zen ket tõ ezer fo rint ár nak csek ken tör té nõ
be fi ze té sét kö ve tõ en, tit kos sá gi nyi lat ko zat alá írá sa el le né ben, a ki író Mû sza ki Hi va ta lá ban sze mé lye sen, vagy meg ha -
tal ma zott út ján ve he tõ át. A meg ha tal ma zott kö te les köz ok irat tal, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal igazolni
képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A ki író a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sá ról a pá lyá zó ne vé re iga zo lást ál lít ki. Az iga zo lást a pá lyá zat 7. szá mú
mel lék le té hez kell csa tol ni, meg lé te a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le. 

Az in gat lan be mu ta tá sa:

Az in gat lan meg te kin té sét a ki író a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sé tõl a pá lyá za tok be adá sá nak ha tár ide jét meg elõ zõ
na pig, elõ ze tes egyez te tés alap ján tud ja biz to sí ta ni.

A pá lyá za tok be adá sá nak mód ja:

A vé tel re vo nat ko zó pá lyá za ti aján la to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban az in gat lan meg je lö lé sé vel: „Köny ves
Kál mán kör út 48–52. in gat lan pá lyá za ta” jel ige fel tün te té sé vel, 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban), ma -
gyar nyel ven, sze mé lye sen, il let ve meg ha tal ma zott út ján a ki író Mû sza ki Hi va ta lá ban kell be nyúj ta ni úgy, hogy az aján -
lat az aján lat té te li ha tár idõn be lül a ki író hoz meg ér kez zék. A pá lyá zó kö te les az ere de ti pél dányt meg je löl ni „Ere de ti”
fel írás sal. Ha az azo nos pá lyá zó ál tal be nyúj tott pá lyá za tok kö zött el té rés adó dik, az így meg je lölt aján lat ban fog lal tak az 
irányadók.

Aján lat té te li ha tár idõ:

A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben tör tént köz zé té te lé tõl szá mí tott 30. nap tá ri na pon, ha az mun ka szü ne ti
nap, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka nap 10 órá ig sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján tör té nõ be nyúj tás sal.

A pá lyá zó az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja pá lyá za ti aján la tát. Az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ en a be nyúj tott aján la tok csak a nyil vá nos ár tár gya lás so rán, il le tõ leg az ér vé nyes aján lat ese tén a ki -
író fel hí vá sá ra mó do sít ha tók, de az aján la ti árak nem csök kent he tõk. Az aján lat te võ a szer zõ dés kö té sig, il le tõ leg az ár -
tár gya lás meg kez dé sé ig kö te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát. A ki író a kor mány ren de let 48. § (3) be kez dés sze rint
kö te les a pá lyá zók szá mát és az aján la tok tar tal mát a pá lyá zat bon tá sá ig, il let ve az ár tár gya lás meg kez dé sé ig tit ko san ke -
zel ni.

A pá lyá za tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10 óra kor tör té nik a ki író Mû sza ki Hi va ta lá ban lé võ 
tár gya ló he lyi ség ben, zárt kör ben, a ki író és a köz jegy zõ je len lé té ben.

A rész vé tel fel té te lei:

A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban a ki író ál tal ren del ke zés re bo csá tott a rész vé te li
fel té tel ként fel so rolt tar tal mi kö ve tel mé nyek sze rint ki töl tött, to váb bi fel té te lek tá masz tá sa nél kül el fo ga dó lag, cég sze -
rû en alá írt aláb bi for ma nyom tat vá nyo kat. Amennyi ben a pá lyá zó aján la tá nak szö ve ges ré szei és a ki töl tött for ma nyom -
tat vá nyok tar tal ma kö zött el té rés mu tat ko zik, úgy a ki író a for ma nyom tat vá nyok ban fog lal ta kat te kin ti irányadónak.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

1.  a pá lyá za ti kí sé rõ la pot a pá lyá za ti do ku men tá ció át vé te lé rõl, a ti tok tar tás ról (1. szá mú for ma nyom tat vány),

2. a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it (cég ese té ben 2/a. szá mú, ma gán sze mély ese té ben 2/b. szá mú for ma nyom tat vány),

3. a pá lyá zat tár gyá nak meg je lö lé sét, a meg aján lott vé tel árat HUF-ban (3. szá mú for ma nyom tat vány),

4. a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját, tel je sí té sé nek ha tár ide jét, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy az aján la ti biz to sí té -
kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lé kot a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül egy összeg ben kell ki egyen lí -
te ni (4. szá mú formanyomtatvány),

5. 30 nap nál nem ré geb bi, ere de ti iga zo lá so kat ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben le járt köz -
tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fi ze té si kö te le zett sé ge) nincs és a pá lyá zó er re vo nat ko zó nyilatko -
zatát (5. szá mú for ma nyom tat vány),
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6. az aján la ti biz to sí ték át uta lá sá ról szó ló hi va ta los ban ki iga zo lást (az aján lat te võ nek gon dos kod nia kell ar ról, hogy a
HUF-ban be fi ze tett aján la ti biz to sí ték leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján a ki író Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál ve ze tett 10032000-00282857-00000000 szá mú szám lá já ra be ér kez zék) (6. szá mú formanyomtatvány),

7. a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló ere de ti bi zony la tot és a pá lyá zó er re vo nat ko zó nyi lat ko za tát
(7. szá mú for ma nyom tat vány),

8. a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság kép vi se le té re jo go sult(ak)nak ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nyer tes ség ese tén meg -
kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés hez szük sé ges-e kü lön tár sa sá gi cse lek mény (8. szá mú for ma nyom tat vány),

9. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti fel hí vás ban sze rep lõ fel té te le ket el fo gad va, a pá lyá za ti
do ku men tá ci ó ban fog lal tak is me re té ben te szi meg aján la tát (9. szá mú for ma nyom tat vány),

10. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy tu do má sul ve szi, hogy ki író nem vál lal fe le lõs sé get az in gat lan nal
kap cso la tos eset le ge sen fel me rü lõ kör nye ze ti ká rért (10. szá mú for ma nyom tat vány),

11. a pá lyá zó ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy csõd-, fel szá mo lá si el já rás el le ne nem in dult, to váb bá vég el szá mo lá -
sát nem kez de mé nyez ték, jog utód nél kü li meg szün te té se nincs fo lya mat ban, il let ve – ön kor mány zat ese té ben – adós ság -
ren de zé si el já rás el le ne nem in dult (11. szá mú formanyomtatvány),

12. a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben tu do má sul ve szi, hogy a ki író az adás vé te li  szer zõ dés ben egy ol da lú el ál lá si jo got 
köt ki azon ese tek re, ha a vé tel ár ha tár idõ ben nem ke rül meg fi ze tés re  és a ki író a Ma gyar Ál lam tu laj don jo gát a tel jes vé -
tel ár ki egyen lí té sé ig fenn tart ja (12. szá mú for ma nyom tat vány),

13. a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben tu do má sul ve szi, hogy a ki író nem vál lal fe le lõs sé get az il le té kes ön kor mány zat -
nak az in gat lan nal kap cso la tos te rü let ren de zé si és te rü let fej lesz té si elõ írá sa i ra vo nat ko zó an, il let ve a he lyi épí té si sza bá -
lyok meg vál to zá sá ból ere dõ eset le ges ká ro kért, kü lö nö sen a te le pü lés ren de zé si terv vál to zá sá ból, il let ve te le pü lés fej -
lesz té si el gon do lá sok ból adó dó kért (13. számú formanyomtatvány),

14. a pá lyá zó ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy el fo gad ja az aján la ti kö tött ség re, az aján la ti biz to sí ték mér té ké re és
meg fi ze té sé nek mód já ra, el vesz té sé re, va la mint a fi ze té si ga ran ci á ra vo nat ko zó, ki író ál tal a pá lyá za ti fel hí vás ban tá -
masz tott fel té te le ket (14. számú formanyomtatvány),

15. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy amennyi ben nyer tes nek nyil vá nít ják, szer zõ dés kö tés re nem je löl -
het ki mást ma ga he lyett (15. szá mú for ma nyom tat vány),

16. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy amennyi ben nyer tes nek nyil vá nít ják, el fo gad ja a ki író ál tal az in -
gat lan bir tok ba adá sá nak idõ pont já ul meg je lölt idõ pon tot (16. szá mú for ma nyom tat vány),

Az aján la ti biz to sí té kot a ki író a pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sá ról szó ló hir det mény köz zé té te lé nek, il let ve az el já rás
ered mény te len sé ge ki hir de té sé nek nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül vissza fi ze ti az aján lat te võk ré szé re. Ered mé -
nyes pá lyá zat ese tén a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nem nyer tes pá lyá zók ré szé re az aján la tok el bí rá lá sá nak nap já tól
szá mí tott 15 mun ka na pon be lül fi ze ti vissza. A ki író ugyan csak vissza fi ze ti az aján la ti biz to sí té kot, ha a KVI az el bí rá lá -
si ha tár idõt meg hosszab bít ja, mely nek függ vé nyé ben az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma is meg hosszab bo dik, és a pá lyá zó
a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá ról szó ló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az aján la ti biz to sí ték után a ki író költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fi zet, ki vé ve, ha az aján la ti biz to sí ték vissza -
fi ze té sé re nyit va ál ló 15 mun ka na pos határidõt elmulasztja.

Amennyi ben a pá lyá zó aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt aján la tát vissza von ja, vagy ha az adás vé te li szer zõ dés meg -
kö té se a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó, vagy ér dek kö ré ben fel me rü lõ más ok ból hi ú sul meg, az aján la ti biz to sí té kot el -
vesz ti. A pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti ak kor is, ha a már meg kö tött szer zõ dés a pá lyá zó nak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség: 
A kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ját kö ve tõ 90 nap tá ri nap. Amennyi ben a

pá lyá zó aján la tát az aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt vissza von ja, az ál ta la be fi ze tett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa, vagy a nyil vá nos ár tár gya lás ra ki tû zé se (az aján lat mó do sí tás ra va ló fel hí vás) az aján -

lat té te li ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül tör té nik, mely idõ tar ta mot a ki író egy al ka lom mal, leg fel jebb
 további 30 nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat. En nek függ vé nyé ben az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg -
hosszab bo dik.

Az ár tár gya lás, il let ve az aján lat mó do sí tás el bí rá lá sa az ár tár gya lás ki tû zé sé tõl, il let ve az aján lat mó do sí tás ra tör té nõ
fel hí vás idõ pont já tól szá mí tott 30 naptári napon belül történik.

A ki író az el bí rá lá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat a pá lyá za ti eljárás
eredményérõl.
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Aján lat be adá sa:
Az aján la to kat ki író Mû sza ki Hi va ta lá nak tit kár sá gán kell a fent meg je lölt aján lat té te li ha tár idõ ig leadni.
A ki író pos tai úton pá lyá za tot nem fo gad el, azt ér vény te len nek tekinti.
Az ér vé nyes pá lyá za tok rang so ro lás kor a meg aján lott vé tel ár össze gé nek nagy sá ga és a fi ze té si mód együt te sen ke rül -

nek értékelésre.
A pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett a leg ma ga sabb vé tel árat a leg -

ked ve zõbb fi ze té si konstrukcióval ajánlotta.

Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az ered mény hir de tés rõl szó ló ér te sí tés
kézhezvételét követõ 

– 5 ban ki na pon be lül, az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lék (be le ért ve az áfát is) ere jé ig fi ze té si
garanciát ad, valamint

– kül föl di ma gán sze mély, il let ve jo gi sze mély pá lyá zó ese tén 8 nap tá ri na pon be lül iga zo lást küld ar ról, hogy a
7/1996. (I. 18.) Korm. ren de let ren del ke zé sei sze rint jo go sult az adás vé te li szerzõdés megkötésére.

A ki író fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, a fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt és a vé tel ár -
hát ra lék ügy vé di vagy közjegyzõi letétbe helyezését. 

– A fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, mely nek ked vez mé nye zett je a ki író, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott
jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le zett sé get 
kell vál lal nia a ki író fe lé a tel jes vé tel ár hát ra lék ra vo nat ko zó an – be le ért ve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt
határidõ figyelembevételével.

– A fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt, mely nek ked vez mé nye zett je a ki író, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le -
zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a vé tel ár ként ígért össze get a bank a ve võ ré szé re meg hi te le zi a tel jes vé tel ár hát ra lék ra
vo nat ko zó an – be le ért ve a for gal mi adót is, az aján lat ban vál lalt ha tár idõ fi gye lem be vé te lé vel.

A ki író a fen ti ek ben em lí tett, vé tel ár hát ra lék ki fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló ira to kat ma gyar or szá gi és kül föl di
I. osz tá lyú bankoktól fogadja el.

A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel – az er rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül, de
leg ké sõbb az aján la ti kö tött ség le jár tá nak nap já ig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tu laj don jog in gat lan-nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sé hez szük sé ges be jegy zé si en ge dély ki adá sa a tel jes vé tel ár -
nak a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00282857-00000000 szá mú szám lá ján tör té nõ meg je le né sét
kö ve tõ en ha la dék ta la nul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A ki író fenn tart ja jo gát, hogy
– a nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén a pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kössön,
– a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa,
– az el bí rá lá si ha tár idõn be lül a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé se alap ján – min den ér vé nyes aján la tot be nyúj tott

részt ve võ meg hí vá sa mel lett – nyil vá nos ár tár gya lást tart son, vagy egyet len aján lat te võ ese tén fel hív ja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pá lyá za ti fel hí vá sát az aján lat té te li ha tár idõ elõtt vissza von ja, mely rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé vel meg egye zõ
he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt hir det ményt tesz köz zé. Eb ben az eset ben a ki író a pá lyá za ti do ku men tá ció
el len ér té két a fel hí vás vissza vo ná sá nak a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben tör té nõ meg je len te té sét kö ve tõ
10 mun ka na pon be lül, a do ku men tá ció vissza adá sa el le né ben visszafizeti.

A pá lyá za tot kö ve tõ nyil vá nos ár tár gya lás so rán a pá lyá zók aján la ta i kat mó do sít hat ják, az zal, hogy a ko ráb ban meg -
aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
va la mennyi fel té tel nek.

Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha: 
– azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ ben nyúj -

tot ták be,
– a pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot az elõ írá sok nak meg fe le lõ en bo csá tot ta ren del ke zés re,
– a pá lyá zó a pá lyá za tot és va la mennyi for ma nyom tat ványt sza bály sze rû en alá ír ta (gaz da sá gi tár sa ság ese tén cég -

szerû alá írás),
– a rész vé te li fel té te lek ben meg ha tá ro zot tak nak ma ra dék ta la nul ele get tesz, en nek ke re té ben a ki író a pá lyá zó ré szé re 

a pá lyá za ti do ku men tá ció ré sze ként ren del ke zés re bo csá tott azon for ma nyom tat vá nyo kat, ame lyek tar tal má val kap cso -
lat ban nincs le he tõ ség hi ány pót lás ra a pá lyá za ti aján lat be adá sá val egy ide jû leg, míg azon for ma nyom tat vá nyo kat, ame -
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lyek kel kap cso lat ban le he tõ ség van hi ány pót lás ra, leg ké sõbb a hi ány pót lá si ha tár idõ utol só nap ján – to váb bi fel té te lek
tá masz tá sa nél kül – ki tölt ve, el fo ga dó lag alá ír va benyújtja.

Hi ány pót lás ra ki zá ró lag a pá lyá zat be adá si ha tár ide jé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül „a rész vé tel fel té te lei” cím
2/a., 2/b., 5., 7. és 8. pont já ban meg ha tá ro zott ada tok, nyi lat ko za tok, il let ve iga zo lá sok vo nat ko zá sá ban le het sé ges.
A  hiánypótlást a pályázó önként megteheti. 

Ha a pá lyá zó ön ként kí ván él ni a hi ány pót lás le he tõ sé gé vel, azt pá lyá za ti aján la tá ban kö zöl nie kell. Ugyan azon do ku -
men tum ra vo nat ko zó an egy sze ri hi ány pót lás ra van le he tõ ség, a pó tolt do ku men tum ra vo nat ko zó an nincs lehetõség
ismételt hiánypótlásra.

Ér vény te len a pá lyá za ti aján lat, ha az ér vé nyes sé gi fel té te lek bár me lyi ké nek rész ben vagy egész ben a hi ány pót lást kö -
ve tõ en sem felel meg.

Ha az aján lat te võ, vagy az ér dek kö ré be tar to zó más sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér ti, a ki író az aján la tát ér -
vény te len nek nyilvánítja.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Mû sza ki Hi va tal Üze mel te tés Fel -
ügye le ti Iro dán [te le fon: 06 (20) 450-5824] lehet kérni.

A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (1093 Bu da pest, Fõ vám tér 8.) a to váb bi ak ban: ki író, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság (KVI) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: kor mány ren de let) vonatkozó fejezetei alapján 

nyil vá nos pá lyá zat

ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a ki író va gyon ke ze lé sé ben lé võ 
 

Bu da pest 24049. hrsz.-ú, ter mé szet ben Bu da pest V. ker., Ve res Pál né u. 36–38. szám alat ti in gat lan 4439/10000 tu laj do -
ni há nyad tu laj don jo gát.

Aján la ti biz to sí ték: 80 000 000 Ft, az az nyolc van mil lió forint.
Az aján la ti biz to sí té kot HUF-ban a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00282857-00000000 szá mú

szám lá já ra kell át utal ni, az aláb bi ak ban le írt jel ige meg je lö lé sé vel.
Az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel árat ma gyar fo rint ban (HUF) kell meg fi zet ni. Az aján la ti biz to sí ték a

nyer tes pá lyá zó ese té ben a vé tel ár ba beszámításra kerül.

Az in gat lan nincs mû em lék ké nyil vá nít va, és nem áll mû em lék ké nyil vá ní tás alatt, a he lyi ön kor mány zat épí té si sza -
bály za tá nak 42. § (3) be kez dé se ér tel mé ben nem bont ha tó, de bõ ví té se, át ala kí tá sa – ér ték vé del mi mun ka részt is tar tal -
ma zó terv do ku men tá ció alap ján – le het sé ges. Egyéb tekintetben per-, teher- és igénymentes. 

A ki író az in gat lant – fo lya mat ban lé võ in gat lan fej lesz té se mi att – a pá lyá zat nyer te sé nek 2007. szep tem ber 28. nap ján 
tud ja bir tok ba ad ni.

A ki író tá jé koz tat ja az aján lat te võ ket, hogy a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott le he tõ ség gel él ve a
pá lyá za ti aján la tok bon tá sát kö ve tõ en – amennyi ben az el sõ két hely re rang so rolt aján lat ban sze rep lõ vé tel árak kö zött
(a ma ga sab bat te kint ve 100%-nak) leg fel jebb húsz szá za lék el té rés van, vagy ha a 44. § (1) be kez dé se alap ján a be nyúj -
tott aján la tok egyi ke sem len ne nyer tes nek nyil vá nít ha tó, a Hasz no sí tá si Ta nács ja vas la ta alap ján – nyil vá nos ár tár gya -
lást tart hat. Amennyi ben csak egy ér vé nyes aján lat ér ke zik, nyil vá nos ár tár gya lás tar tá sa he lyett a ki író fel hív hat ja az
aján lat te võt aján la ta mó do sí tá sá ra. 

Az in gat lan ál ta lá nos is mer te té se
Az in gat lan fel szí ne jel lem zõ en sík. Az ut ca fron ton az in gat la non ál ló épü le tet járda ha tá rol ja, az épü let hez két ki sebb

bel sõ ud var tar to zik. Az egyik ud var a pin ce szin ten, a má sik ud var a föld szint szint jén ta lál ha tó, mind két udvar simított
beton térburkolatú. 

Ará nyo sí tott te rü le te: 4068 m2 × 4439/10000 = 1806 m2.
Az in gat lan Bu da pest V. ke rü le té ben, a szû keb ben vett bel vá ros ha tá rán, a Vám ház kör utat és a Fe ren ci ek te rét össze -

kö tõ Ve res Pál né ut cá ban, a Vám ház kör út kö ze lé ben he lyez ke dik el. Kör nye ze tét jel lem zõ en a múlt szá zad el sõ har ma -
dá ban épült 4-5 szintes lakóházak alkotják.
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Ki vá ló an meg kö ze lít he tõ asz faltbur ko la tú úton, a Ve res Pál né ut ca a Vám ház kör út felõl egy irá nyú. A gép ko csi-par -
ko lá si le he tõ ség a kör nye zõ ut cák ban erõ sen kor lá to zott. A 3-as met ró, 47-es és 49-es vil la mo sok, a 15-ös au tó busz meg -
ál ló ja 150–300 m-es körzetben található.

Mi vel a vá ros és a ke rü let köz pont já ban he lyez ke dik el, ezért min den fon tos köz in téz mény – áru há zak, kór ház, pos ta,
is ko lák, ön kor mány zat, kü lön bö zõ szol gál ta tá so kat biz to sí tó üz le tek – 1 ki lo mé te res kör zet ben el ér he tõk. Az in gat lan
köz in téz mé nyi ellátottsága tehát kiválónak mondható.

Az épü let ha gyo má nyos tég laszer ke ze tû, az 1900-as évek el sõ har ma dá ban épült pin ce + föld szint + 2 eme le tes épü let. 
Az épü let je len leg a Cor vi nus Egye tem ok ta tá si épü le te, mely te vé keny ség vár ha tó an 2007. év végéig még fenn marad.

A pin cé ben (–1 szin ten) a hõ köz pont, ka zán ház, mû he lyek, rak tá rak ta lál ha tók. A föld szin ten a ka pu alj, elõ tér, iro dák, 
ok ta tó ter mek és az ud var fe lé nyi tott kül sõ fo lyo só ke rül tek ki ala kí tás ra. Az eme le ti szin tek re két lép csõ há zon ke resz tül
le het fel jut ni, ahol iro dák, ok ta tó ter mek, és az ud var fe lé fa tér el ha tá ro lá sú kül sõ fo lyo só ke rül tek ki ala kí tás ra.

Az épü let össz köz mû ves, a csa tor na, víz, vil lany és gáz fû tés ke rült be ve ze tés re. A köz pon ti fû tés és a me leg víz-el lá tás
(két for ró víz-tar tály ból) a ka zán ház ban lé võ 3 db Kom fort tí pu sú gáz ka zán ról üze mel. A jel lem zõ vi lá gí tó tes tek fény -
csö ves ar ma tú rák, a fû tõ tes tek ön tött vas ra di á to rok. Az ok ta tó ter mek és az iro dák nagy ré sze szá mí tó gép-há ló zat tal fel -
sze relt.

Alap te rü let össze sen: 3251 m2.
Az épü let ben 2005-ben fel újí tot ták az ok ta tóter mek egy ré szét, mely nek so rán el vé gez ték a fes tés-má zo lást, az elekt -

ro mos ve ze té kek és sze rel vé nyek fel újí tá sát, a par ket ta fel újí tá sát, il let ve cse ré jét. A töb bi he lyi ség az utób bi évek ben
nem volt fel újít va.

Pá lyá za ti do ku men tá ció:
A ki író az in gat la nok ról bõ vebb in for má ci ót (mû sza ki ada tok, tu laj do ni lap-má so lat, adás vé te li szer zõ dés-ter ve zet, pá -

lyá zó ál tal ki töl ten dõ for ma nyom tat vá nyok) tar tal ma zó pá lyá za ti do ku men tá ci ót bo csát a pá lyá zók ren del ke zé sé re.
A do ku men tá ció át ve he tõ a ki író Mû sza ki Hi va ta lá ban. A ki író a vá sár lás ról a pá lyá zó ne vé re iga zo lást ál lít ki. Az iga zo -
lást a pá lyá zat ba kell csa tol ni, meg lé te a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le. A pá lyá za ton va ló rész vé tel alap fel té te le a pá -
lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa. A do ku men tá ció ára: 10 000 Ft + áfa, mely HUF-ban, csek ken fi zet he tõ be vagy át -
uta lás sal teljesíthetõ.

A do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló bi zony la tot vagy an nak má so la tát az aján lat be nyúj tá sa kor a pá lyá zó nak csa -
tol nia kell.

Az in gat lan be mu ta tá sa:
Az in gat lan be mu ta tá sá ra elõ ze tes egyez te tés alap ján a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sé tõl a pá lyá za tok be adá sá nak ha -

tár ide jét meg elõ zõ na pig a Mû sza ki Hi va tal nál leg alább egy nap pal meg elõ zõ en be je len tett, elõre egyeztetett idõpontban 
kerülhet sor.

A pá lyá za tok be adá sá nak mód ja:
A vé tel re vo nat ko zó pá lyá za ti aján la to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban az in gat lan meg je lö lé sé vel: „Ve res Pál né

u. 36–38. in gat lan pá lyá za ta” jel ige fel tün te té sé vel, 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban), ma gyar nyel ven,
sze mé lye sen, il let ve meg ha tal ma zott út ján a ki író Mû sza ki Hi va ta lá nak tit kár sá gán kell az aján lat té te li ha tár idõn be lül
be nyúj ta ni. A pá lyá zó kö te les az ere de ti pél dányt meg je löl ni „Ere de ti” fel írás sal. Ha az azo nos pá lyá zó ál tal be nyúj tott
pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

A rész vé tel fel té te lei:
A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban a ki író ál tal ren del ke zés re bo csá tott a rész vé te li

fel té tel ként fel so rolt tar tal mi kö ve tel mé nyek sze rint ki töl tött, to váb bi fel té te lek tá masz tá sa nél kül el fo ga dó lag, cég sze -
rû en alá írt aláb bi for ma nyom tat vá nyo kat. Amennyi ben a pá lyá zó aján la tá nak szö ve ges ré szei és a ki töl tött for ma nyom -
tat vá nyok tar tal ma kö zött el té rés mu tat ko zik, úgy a ki író a for ma nyom tat vá nyok ban fog lal ta kat te kin ti irányadónak.

1.  a pá lyá za ti kí sé rõ la pot a pá lyá za ti do ku men tá ció át vé te lé rõl, a ti tok tar tás ról (1. szá mú for ma nyom tat vány),
2. a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it (cég ese té ben 2/a. szá mú, ma gán sze mély ese té ben 2/b. szá mú for ma nyom tat vány),
3. a pá lyá zat tár gyá nak meg je lö lé sét, a meg aján lott vé tel árat HUF-ban (3. szá mú for ma nyom tat vány),
4. a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját, tel je sí té sé nek ha tár ide jét, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy az aján la ti biz to sí té -

kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lé kot a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül egy összeg ben kell ki egyen lí -
te ni (4. szá mú formanyomtatvány),

5. 30 nap nál nem ré geb bi, ere de ti iga zo lá so kat ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben le járt köz -
tar to zá sa (adó-, vám-, il le ték-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fi ze té si kö te le zett sé ge) nincs és a pá lyá zó er re vo nat ko zó
nyi lat ko za tát (5. szá mú for ma nyom tat vány), 
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6. az aján la ti biz to sí ték át uta lá sá ról szó ló hi va ta los ban ki iga zo lást, (az aján lat te võ nek gon dos kod nia kell ar ról, hogy a 
HUF-ban be fi ze tett aján la ti biz to sí ték leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján a ki író Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál ve ze tett 10032000-00282857-00000000 szá mú szám lá já ra be ér kez zék) (6. szá mú formanyomtatvány),

7. a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló ere de ti bi zony la tot és a pá lyá zó er re vo nat ko zó nyi lat ko za tát
(7. szá mú for ma nyom tat vány),

8. a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság kép vi se le té re jo go sult(ak)nak ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nyer tes ség ese tén meg -
kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés hez szük sé ges-e kü lön tár sa sá gi cse lek mény (8. szá mú for ma nyom tat vány),

9. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti fel hí vás ban sze rep lõ fel té te le ket el fo gad va, a pá lyá za ti
do ku men tá ci ó ban fog lal tak is me re té ben te szi meg aján la tát (9. szá mú for ma nyom tat vány),

10. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy tu do má sul ve szi, hogy ki író nem vál lal fe le lõs sé get az in gat lan nal
kap cso la tos eset le ge sen fel me rü lõ kör nye ze ti ká rért (10. szá mú for ma nyom tat vány),

11. a pá lyá zó ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy csõd-, fel szá mo lá si el já rás el le ne nem in dult, to váb bá vég el szá mo lá -
sát nem kez de mé nyez ték, jog utód nél kü li meg szün te té se nincs fo lya mat ban, il let ve – ön kor mány zat ese té ben – adós ság -
ren de zé si el já rás el le ne nem in dult (11. szá mú formanyomtatvány),

12. a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben tu do má sul ve szi, hogy a ki író az adás vé te li  szer zõ dés ben egy ol da lú el ál lá si jo got 
köt ki azon ese tek re, ha a vé tel ár ha tár idõ ben nem ke rül meg fi ze tés re és a ki író a Ma gyar Ál lam tu laj don jo gát a tel jes vé -
tel ár ki egyen lí té sé ig fenn tart ja (12. szá mú for ma nyom tat vány),

13. a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben tu do má sul ve szi, hogy a ki író nem vál lal fe le lõs sé get az il le té kes ön kor mány zat -
nak az in gat lan nal kap cso la tos te rü let ren de zé si és te rü let fej lesz té si elõ írá sa i ra vo nat ko zó an, il let ve a he lyi épí té si sza bá -
lyok meg vál to zá sá ból ere dõ eset le ges ká ro kért, kü lö nö sen a te le pü lés ren de zé si terv vál to zá sá ból, il let ve te le pü lés fej -
lesz té si el gon do lá sok ból adó dó kért (13. számú formanyomtatvány),

14. a pá lyá zó ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy el fo gad ja az aján la ti kö tött ség re, az aján la ti biz to sí ték mér té ké re és
meg fi ze té sé nek mód já ra, el vesz té sé re, va la mint a fi ze té si ga ran ci á ra vo nat ko zó, ki író ál tal a pá lyá za ti fel hí vás ban tá -
masz tott fel té te le ket (14. számú formanyomtatvány),

15. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy amennyi ben nyer tes nek nyil vá nít ják, szer zõ dés kö tés re nem je löl -
het ki mást ma ga he lyett (15. szá mú for ma nyom tat vány),

16. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy amennyi ben nyer tes nek nyil vá nít ják, el fo gad ja a ki író ál tal az in -
gat lan bir tok ba adá sá nak idõ pont já ul meg je lölt idõ pon tot (16. szá mú for ma nyom tat vány),

17. pá lyá za ti át vé te li iga zo ló lap a pá lyá za ti anyag le adá sá ról (17. szá mú for ma nyom tat vány).

Az aján la ti biz to sí té kot a ki író a pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sá ról szó ló hir det mény köz zé té te lé nek, il let ve az el já rás
ered mény te len sé ge ki hir de té sé nek nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül vissza fi ze ti az aján lat te võk ré szé re. Ered mé -
nyes pá lyá zat ese tén a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nem nyer tes pá lyá zók ré szé re az aján la tok el bí rá lá sá nak nap já tól
szá mí tott 15 mun ka na pon be lül fi ze ti vissza. A ki író ugyan csak vissza fi ze ti az aján la ti biz to sí té kot, ha a KVI az elbírá -
lási ha tár idõt meg hosszab bít ja, mely nek függ vé nyé ben az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma is meg hosszab bo dik, és a pá -
lyázó a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá ról szó ló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy
ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az aján la ti biz to sí ték után a ki író költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fi zet, ki vé ve, ha az aján la ti biz to sí ték vissza -
fi ze té sé re nyit va ál ló 15 mun ka na pos ha tár idõt el mu laszt ja.

Amennyi ben a pá lyá zó aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt aján la tát vissza von ja, vagy ha az adás vé te li szer zõ dés meg -
kö té se a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó, vagy ér dek kö ré ben fel me rü lõ más ok ból hi ú sul meg, az aján la ti biz to sí té kot el -
vesz ti. A pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti ak kor is, ha a már meg kö tött szer zõ dés a pá lyá zó nak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség: 
A kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ját kö ve tõ 90 nap tá ri nap. Amennyi ben a

pá lyá zó aján la tát az aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt vissza von ja, az ál ta la be fi ze tett aján la ti biz to sí té kot el vesz ti.
A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa, vagy a nyil vá nos ár tár gya lás ra ki tû zé se (az aján lat mó do sí tás ra va ló fel hí vás) az aján -

lat té te li ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül tör té nik, mely idõ tar ta mot a ki író egy al ka lom mal, leg fel jebb
 további 30 nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat. En nek függ vé nyé ben az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nap pal meg -
hosszab bo dik.

Az ár tár gya lás, il let ve az aján lat mó do sí tás el bí rá lá sa az ár tár gya lás ki tû zé sé tõl, il let ve az aján lat mó do sí tás ra tör té nõ
fel hí vás idõ pont já tól szá mí tott 30 naptári napon belül történik.

A ki író az el bí rá lá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat a pá lyá za ti eljárás
eredményérõl.
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Aján lat be adá sa
A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott 30. nap tá ri na pon, ha az mun ka szü ne ti

nap, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka nap 10 órá ig sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján tör té nõ be nyúj tás sal. A ki író
pos tai úton pá lyá za tot nem fo gad el, azt ér vény te len nek te kin ti.

A pá lyá zó az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja pá lyá za ti aján la tát. Az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ en a be nyúj tott aján la tok csak a ki író fel hí vá sá ra, il le tõ leg nyil vá nos ár tár gya lás so rán mó do sít ha -
tók, de az aján la ti árak nem csök kent he tõk. Az aján lat te võ a szer zõ dés kö té sig, il le tõ leg az ár tár gya lás meg kez dé sé ig kö -
te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát. A ki író a kor mány ren de let 48. § (3) be kez dé se sze rint kö te les a pá lyá zók szá mát
és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pá lyá za tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10 óra kor tör té nik a ki író Mû sza ki Hi va ta lá nak tár -
gya ló ter mé ben zárt kör ben, közjegyzõ jelenlétében.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a rang so ro lás kor a meg aján lott vé tel ár össze gé nek nagy sá ga és a fi ze té si mód együt te sen
ke rül nek ér té ke lés re.

A pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett a leg ma ga sabb vé tel árat a leg -
ked ve zõbb fi ze té si konst ruk ci ó val aján lot ta.

Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az ered mény hir de tés rõl szó ló ér te sí tés
kézhezvételét követõ 

– 5 ban ki na pon be lül, az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lék (be le ért ve az áfát is) ere jé ig fi ze té si
garanciát ad,

– kül föl di ma gán sze mély, il let ve jo gi sze mély pá lyá zó ese tén 8 nap tá ri na pon be lül iga zo lás meg kül dé se, hogy a
7/1996. (I. 18.) Korm. ren de let ren del ke zé sei sze rint jo go sult az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re.

A ki író fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, a fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt és a vé tel ár -
hát ra lék ügy vé di vagy közjegyzõi letétbe helyezését. 

– A fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, mely nek ked vez mé nye zett je a ki író, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott
jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le zett sé get 
kell vál lal nia a ki író fe lé a tel jes vé tel ár hát ra lék ra – be le ért ve a for gal mi adót is – vo nat ko zó an, az aján lat ban vál lalt ha -
tár idõ fi gye lem be vé te lé vel.

– A fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt, mely nek ked vez mé nye zett je a ki író, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le -
zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a vé tel ár ként ígért össze get a bank a ve võ ré szé re meg hi te le zi a tel jes vé tel ár hát ra lék ra
– be le ért ve a for gal mi adót is – vo nat ko zó an, az aján lat ban vál lalt ha tár idõ fi gye lem be vé te lé vel.

A ki író a fen ti ek ben em lí tett, vé tel ár hát ra lék ki fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló ira to kat ma gyar or szá gi és kül föl di
I. osz tá lyú ban kok tól fo gad ja el.

A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel – az er rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül, de
leg ké sõbb az aján la ti kö tött ség le jár tá nak nap já ig – az adás vé te li szer zõ dést meg kö ti.

A tu laj don jog in gat lan-nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sé hez szük sé ges be jegy zé si en ge dély ki adá sa a tel jes vé tel ár -
nak a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00282857-00000000 szá mú szám lá ján tör té nõ meg je le né sét
kö ve tõ en ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 15 nap tá ri na pon be lül tör té nik.

A ki író fenn tart ja jo gát, hogy
– a nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén a pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kös sön,
– a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa,
– az el bí rá lá si ha tár idõn be lül a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé se alap ján – min den ér vé nyes aján la tot be nyúj tott

részt ve võ meg hí vá sa mel lett – nyil vá nos ár tár gya lást tart son, vagy egyet len aján lat te võ ese tén fel hív ja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pá lyá za ti fel hí vá sát az aján lat té te li ha tár idõ elõtt vissza von ja, mely rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé vel meg egye zõ
he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt hir det ményt tesz köz zé. Eb ben az eset ben a ki író a pá lyá za ti do ku men tá ció
el len ér té két a fel hí vás vissza vo ná sá nak a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Értesítõjében tör té nõ meg je len te té sét kö ve tõ
15 mun ka na pon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pá lyá za tot kö ve tõ nyil vá nos ár tár gya lás so rán a pá lyá zók aján la ta i kat mó do sít hat ják, az zal, hogy a ko ráb ban meg -
aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meghatározott
valamennyi feltételnek.
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Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha: 
– azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ ben

nyújtották be,
– a pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot az elõ írá sok nak meg fe le lõ en bo csá tot ta rendelkezésre,
– a pá lyá zó a pá lyá za tot és va la mennyi for ma nyom tat ványt sza bály sze rû en alá ír ta (gaz da sá gi tár sa ság ese tén

cégszerû aláírás),
– a rész vé te li fel té te lek ben meg ha tá ro zot tak nak ma ra dék ta la nul ele get tesz, en nek ke re té ben a ki író ál tal a pá lyá za ti

do ku men tá ció ré sze ként ren del ke zés re bo csá tott azon for ma nyom tat vá nyo kat, ame lyek tar tal má val kap cso lat ban nincs
le he tõ ség hi ány pót lás ra a pá lyá za ti aján lat be adá sá val egy ide jû leg, míg azon for ma nyom tat vá nyo kat, ame lyek kel kap -
cso lat ban le he tõ ség van hi ány pót lás ra, leg ké sõbb a hi ány pót lá si ha tár idõ utol só napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hi ány pót lás ra ki zá ró lag a pá lyá zat be adá si ha tár ide jé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül, „a rész vé tel fel té te lei” cím
5., 6., 7., 8. pont ja i ban meg ha tá ro zott ada tok, nyi lat ko za tok, il let ve   iga zo lá sok vo nat ko zá sá ban le het sé ges. A hi ány pót -
lást a pá lyá zó ön ként meg te he ti. Ha a pá lyá zó ön ként kí ván él ni a hi ány pót lás le he tõ sé gé vel, azt pá lyá za ti aján la tá ban
kö zöl nie kell. Ugyan azon do ku men tum ra vo nat ko zó an egy sze ri hi ány pót lás ra van le he tõ ség, a pó tolt do ku men tum ra vo -
nat ko zó an nincs le he tõ ség is mé telt hiánypótlásra.

Ér vény te len a pá lyá za ti aján lat, ha az ér vé nyes sé gi fel té te lek bár me lyi ké nek rész ben vagy egész ben a hi ány pót lást kö -
ve tõ en sem fe lel meg.

Ha az aján lat te võ, vagy az ér dek kö ré be tar to zó más sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér ti, a ki író az aján la tát ér -
vény te len nek nyil vá nít ja.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Mû sza ki Hi va tal Üze mel te tés Fel -
ügye le ti Iro dán [te le fon: 06 (20) 450-5824] le het kér ni.

AZ ÁLLA MI SZÁM VE VÕ SZÉK VIZS GÁ LA TAI

Össze fog la ló
az Or szá gos Len gyel Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 2002–2005. évi pénz ügyi-gaz da sá gi te vé keny sé gé nek

el len õr zé sé rõl (0714)

Az Or szá gos Len gyel Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Ön kor mány zat) a nem ze ti sé gi össze fo gást, fej lõ dést cél zó felada -
tait a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok el le né re ered mé nye sen szer vez te. A köz gyû lés a nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gi tör vény (Nek. tv.) elõ írá sa i val össz hang ban meg ál la pí tott ha tás kö ré ben a pénz ügyi és gaz da sá gi te vé -
keny sé get érin tõ dön té se ket ha tá ro zat ké pe sen hoz ta. A köz gyû lés fel ada ta i nak ha té ko nyabb el lá tá sát és tör vé nyes sé gé -
nek biz to sí tá sát szak mai, pénz ügyi és el len õr zé si bi zott sá gok se gí tet ték. Az Ön kor mány zat nál ha tá lyos SZMSZ nem
sza bá lyoz ta a ki sebb sé gi fel ada tok kö rét és a fel adat el lát ás rend sze rét. 

Az or szá gos ki sebb sé gi fel ada tok fej lesz té sét szol gál ta 2004-ben a Ma gyar or szá gi Len gyel ség Mú ze u ma és Levél -
tára, va la mint az Or szá gos Len gyel Nyelv ok ta tó Is ko la ala pí tá sa. Az Ön kor mány zat mind két in téz mény vo nat ko zá sá ban 
meg sér tet te a költ ség ve té si szer vek ala pí tá sá nak és mû köd te té sé nek kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se it.
Az Ön kor mány zat – egye sü let tel kö zö sen – részt vál lalt a Len gyel Ház fenn tar tá si fel ada ta i ban is.

A gaz dál ko dá si te vé keny ség sza bály sze rû el lá tá sá hoz nem gon dos kod tak az iro da hi va ta li szer ve zet té fej lesz té sé rõl, a 
tör vénnyel össz hang ban ál ló fel ada ta i ról és sze mé lyi fel té te le i rõl, a hi va tal ve ze tõ ki ne ve zé sé rõl. Nem volt meg ol dott az
ön kor mány za ti és in téz mé nyi pénz ügyek el len õr zé se, mi vel a tör vény ren del ke zé se el le né re a bel sõ el len õr fog lal koz ta -
tá sát 2005 után nem tar tot ták fenn. A köz gyû lés nem ha tá roz ta meg a va gyon lel tár tar tal mi-szer ke ze ti kö ve tel mé nye it, a
törzs va gyon kö rét. Az Ön kor mány zat nem ren del ke zett a ha tá lyos szám vi te li tör vény alap ján ki adott szám vi te li sza bá -
lyo zás sal.

Az Ön kor mány zat köz gyû lé se 2002–2005 kö zött min den év ben jó vá hagy ta az éves költ ség ve tést, zár szám adást.
A köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be utalt költ ség ve tés és zár szám adás össze ál lí tá sá nak tar tal mi kö ve tel mé nye it nem
sza bá lyoz ták, a köz gyû lés ál tal el fo ga dott 2006. évi költ ség ve tés tör vény ben meg ha tá ro zott köz zé té te lé rõl nem gon dos -
kod tak. A költ ség ve tés ben és a zár szám adás ban a be vé te le ket és ki adá so kat fõbb jog cí mek sze rint cso por to sí tot ták, az
alap ve tõ ki sebb sé gi fel ada tok for rás igé nyét és fel hasz ná lá sát el kü lö ní tet ten ha tá roz ták meg. A ta ka ré kos sá gi in téz ke dé -
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sek kel ol dot ták meg a pénz ügyi egyen súly fo lya ma tos meg õr zé sét, ezen be lül az ér ték pa pí rok ér té ke sí té sé bõl be folyt be -
vé tel bõl egyen lí tet ték ki a vizs gá la ti idõ sza kot meg elõ zõ en fel hal mo zott köz pon ti költ ség ve té si kö te le zett sé ge ket.

Az Ön kor mány zat 2002–2006. évek ben össze sen 352 885 ezer Ft pénz for gal mi be vé tel bõl gaz dál ko dott, amely nek
79,2%-a a köz pon ti költ ség ve tés bõl tel je sült. A költ ség ve té si és pá lyá za ti tá mo ga tá sok ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát a
bi zony la tok, a pénz ügyi és szak mai be szá mo lók iga zol ták. Az Ön kor mány zat min den év ben ha tár idõ re tel je sí tet te a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg ál la pí tott el szá mo lá si kö te le zett sé get. A 2004. év tõl fenn tar tott in téz mé nyek költ ség ve té si
tá mo ga tá sát sza bály ta la nul nem be vé tel ként, ha nem kö te le zett ség ként köny vel ték. A hi bás el szá mo lás kö vet kez té ben
64 840 ezer Ft tá mo ga tás ki ma radt az el szá molt be vé te lek bõl. Az el szá mo lá si hi ba el le né re az Ön kor mány zat a sa ját in -
téz mé nyei fenn tar tá sá ra ka pott tá mo ga tá so kat az in téz mé nyek nek ren del te tés sze rû en to vább ad ta, fenn tar tó ként ha tár -
idõ ben tel je sí tet te a tá mo ga tá sok do ku men tált el szá mo lá sát. Az Ön kor mány zat összes ki adá sá nak 65,7%-át mû kö dés re,
25,7%-át fel hal mo zás ra, 8,6%-át len gyel ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra for dí tot ta. Az in téz mény bõ vü lés sel meg -
va ló sult in gat lan be ru há zá sok ered mé nye ként az Ön kor mány zat esz köz ál lo má nya meg há rom szo ro zó dott. A törzs va -
gyont to vább nö ve li a 45 199 ezer Ft ér té kû szék ház in gye nes va gyon jut ta tás ként tör tént át vé te le. A len gyel ki sebb sé gi
szer ve ze tek kö zül éven te 13-15 szer ve ze tet 4500 ezer Ft–6400 ezer Ft kö zöt ti összeg gel, szer zõ dés sel tá mo gat tak. A pá -
lyá za ti tá mo ga tá sok több mint fe lét ki sebb sé gi lap meg je len te té sé re, 15%-át va sár na pi is ko lák mû kö dé sé re biz to sí tot ták.

A könyv ve ze té si kö te le zett sé gét az Ön kor mány zat ket tõs könyv vi tel lel, az idõ szak ban cse ré lõ dött, re giszt rált szám vi -
te li szol gál ta tó igény be vé te lé vel tel je sí tet te. A könyv ve ze tés ben fel tárt hi bák a szám vi te li sza bá lyo zás, il let ve a jog sza -
bá lyok be tar tá sá nak hi á nyá ból kö vet kez tek. A szám la rend nél kül tör tént köny ve lés ben lé nye ges hi bát oko zott az in téz -
mé nyi költ ség ve té si tá mo ga tá sok sza bály ta lan köny ve lé se. A 2004–2006. évi könyv ve ze tés ben sé rült a tel jes ség, va ló di -
ság, kö vet ke ze tes ség és idõ be li el ha tá ro lás el ve. A könyv ve ze té si sza bály ta lan sá gok ból ere dõ en a hi ba mér té ke
2004-ben 37,2%, 2005-ben 31,2% volt. A lé nyeg es sé gi szin tet meg ha la dó hi ba foly tán a 2004. és 2005. évi be szá mo ló
nem mu ta tott meg bíz ha tó és va lós ké pet. Az éves be szá mo lók hoz biz to sí tot ták a rá for dí tá sok ki sebb sé gi fe la da ton kén ti
ki mu ta tá sát, a fõ könyv vel va ló egye zõ sé gét; a jog sza bály ban meg ha tá ro zott for má ban, ha tár idõ re el ké szí té sét. Az éves
mér leg ada to kat a kor sze rût len lel tá ro zá si, ér té ke lé si sza bá lyok alap ján össze ál lí tott lel tár tá masz tot ta alá. A ki kül de té -
sek, úti költ ség-té rí té sek bi zony la to lá sa és a pénz tár je len tés el len õri alá írá sa ki vé te lé vel ér vé nye sül tek a tör vény ben
meg ha tá ro zott bi zony la to lá si elõ írá sok.

Az Ön kor mány zat bel sõ el len õr zé si rend sze re a Gaz da sá gi, Pénz ügyi és Jo gi Bi zott ság te vé keny sé gén, a ve ze tõi és a
mun ka fo lya mat ba épí tett el len õr zé sen ke resz tül – hi á nyos sze mé lyi fel té te lek kel és fel adat el lát ás sal – mû kö dött. 

A hely szí ni el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak hasz no sí tá sá val ja va sol tuk az Ön kor mány zat köz gyû lé sé nek az SZMSZ mó -
do sí tá sát, a szám vi te li jog sza bá lyok kal össz hang ban ál ló és az ön kor mány za ti sa já tos sá gok nak meg fe le lõ gaz dál ko dá si
sza bá lyo zást, a hi va ta li szer ve ze té nek lét re ho zá sát és sza bá lyo zá sát, in téz mé nyei sza bály sze rû mû köd te té sét, to váb bá az 
el nök ha tás kö ré ben te en dõ tör vé nyes sé gi in téz ke dé se ket.

Az el ké szí tett je len tés az in ter ne ten a www.asz.hu cí men ol vas ha tó.

HIVA TA LOS KÖZ LE MÉ NYEK

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um határozata

A Kormány
2126/2007. (VII. 3.) Korm.

ha tá ro za ta
a Dunán, a Tiszán és azok mellékfolyóin 2006 tavaszán levonult árvizek okozta károk elhárítására

az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról

A Kor mány

1. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert, hogy az Eu ró pai Bi zott ság gal az Eu ró pai Unió
Szo li da ri tá si Alap já ból szár ma zó tá mo ga tás át uta lá sá nak fel té te lét ké pe zõ meg va ló sí tá si szer zõ dést a Kor mány nevé ben
alá ír ja;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

1752 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2007/32. szám



2. jó vá hagy ja az Eu ró pai Unió Szo li da ri tá si Alap já ból szár ma zó tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mi nisz té ri u mok  közötti, 
a ha tá ro zat mel lék le te sze rin ti fel osz tá si ará nyát;

3. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert, hogy a tá mo ga tást fel hasz ná ló mi nisz té ri u mok ve -
ze tõ i vel kö ten dõ kü lön két ol da lú meg ál la po dá sok ban rög zít se a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ága za ti célterüle teit, va la -
mint a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és az ar ról tör té nõ el szá mo lás fel té te le it;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: az Eu ró pai Bi zott ság gal kö ten dõ meg va ló sítá si szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 14. mun ka nap

4. el ren de li, hogy a tá mo ga tást fel hasz ná ló mi nisz té ri u mok a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról  szóló, az Eu ró pai Bizott -
sághoz be nyúj tan dó vég le ges je len té se i ket ké szít sék el és azo kat az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nek ad -
ják át, aki egy sé ges szer ke zet be fog lal ja és to váb bít ja a vég le ges je len tést az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát kö ve tõ 16. hó nap utol só nap ja

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

Melléklet

a 2126/2007. (VII. 3.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó 2007. évi támogatás felhasználásának címzettjei
és a minisztériumonként felhasználható tá mo ga tá si össze gek

Tá mo ga tás cím zett je
Tá mo ga tás

össze ge
(euró)*

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 16 944

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um 1 959 148

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 3 596 608

Hon vé del mi Mi nisz té ri um 1 000 848

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um 489 145

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 2 942 265

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 118 822

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si  Minisztérium 4 939 806

Össze sen 15 063 587

* Meg jegy zés: Az ak tu á lis ár fo lyam alap ján a fo rint összeg ké sõbb szá mí tan dó.

2007/32. szám H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 1753



A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
és az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

közleményei

Közlemény
a felsõfokú szakképzésben engedéllyel rendelkezõ felsõ- és közoktatási intézményekrõl

Az Ok ta tá si Hi va tal az aláb bi ak ban hoz za nyil vá nos ság ra a fel sõ fo kú szak kép zés ben en ge déllyel ren del ke zõ felsõ -
oktatási in téz mé nyek és az ál ta luk ok ta tott fel sõ fo kú szak kép zé sek, a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fel sõ fo kú szak kép zés re 
meg ál la po dást kö tött szak kö zép is ko lák 2007. má jus 15-i ál la pot sze rin ti jegy zé két.

Felsõoktatási intézmények és az általuk oktatott felsõfokú szakképzések

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

ag rár ke res ke del mi me ne dzser-asszisz tens Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Pan non Egye tem [FI80554]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

ban ki szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

ba rom fi te nyész tõ és -ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ-gon do zó Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko la [FI21962]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

élel mi szer-ipa ri me ne dzser Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

ér ték pa pír-pi a ci szak ér tõ Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

eu ró pai uni ós üz le ti szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

far ma ko ló gus szak asszisz tens Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]
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gaz dál ko dá si me ne dzser asszisz tens Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem [FI43814]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

gaz da sá gi ide gen nyel vi le ve le zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

gép ipa ri mér nök asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

gyógy nö vény- és fû szer nö vény-ter mesz tõ és -fel dol go zó Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

ide gen for gal mi szak me ne dzser Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi és Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok
Fõ is ko lá ja [FI76010]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]
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Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szent Ist ván Egye tem [FI69207]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

if jú ság se gí tõ Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la
[FI51466]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem [FI79633]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fõ is ko lá ja [FI83139]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

in téz mé nyi kom mu ni ká tor Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fõ is ko lá ja [FI83139]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]
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jogi asszisz tens Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

képi di ag nosz ti kai és in ter ven ci ós asszisz tens Sem mel we is Egye tem [FI62576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

kép zé si szak asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

ke res ke del mi szak me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi és Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok
Fõ is ko lá ja [FI76010]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

ko hó mér nök asszisz tens Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

költ ség ve té si gaz da sá gi szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

kül gaz da sá gi üz let kö tõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fõ is ko lá ja [FI83139]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Pan non Egye tem [FI80554]
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Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

mé di a tech no ló gus asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

mé nes gaz da Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szent Ist ván Egye tem [FI69207]

mo de rá tor Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ tech no ló gus Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi tech no ló gus Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

pénz ügyi szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]
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Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

pro jekt me ne dzser asszisz tens Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fõ is ko la [FI98687]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

saj tó tech ni kus Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

sport kom mu ni ká tor Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

szám vi te li szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

szü lész nõ Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

te le ví zió mû sor-gyár tó Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

ter mék ter ve zõ mû sza ki me ne dzser asszisz tens Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

tit kár ság ve ze tõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Pan non Egye tem [FI80554]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

üz let vi te li szak me ne dzser Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fõ is ko la [FI98687]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]
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vál lal ko zá si szak ügy in té zõ Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

ve gyész mér nök-asszisz tens Pan non Egye tem [FI80554]

ven dég lá tó szak me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi és Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok
Fõ is ko lá ja [FI76010]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szent Ist ván Egye tem [FI69207]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

vil la mos mér nök-asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Felsõoktatási intézménnyel felsõfokú szakképzésre megállapodást kötött szakközépiskolák

Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ Eu ró pa Szak kép zõ Is ko la, Mis kolc [200315] Ká roly Ró bert Fõ is ko la

Ké pes ség-Te het ség fej lesz tõ ma gán Ál ta lá nos Is ko la
Szak kép zõ, Vár pa lo ta [038368]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la

ag rár ke res ke del mi menedzser-
 asszisztens

Ké pes ség-Te het ség fej lesz tõ ma gán Ál ta lá nos Is ko la
Szak kép zõ, Vár pa lo ta [038368]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la

A+EURO-PAY Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, 
Szak kép zõ is ko la és Kol lé gi um, Mis kolc [102646]

Szent Ist ván Egye tem

A+EURO-PAY Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um, Csong rád [102633]

Szent Ist ván Egye tem

A+EURO-PAY Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [102668] Szent Ist ván Egye tem

Ba ross Lász ló Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la, Má té szal ka [033679]

Szent Ist ván Egye tem

Bé kés Me gyei Far kas Gyu la Me zõ gaz da sá gi, Ipa ri
Szak kép zõ Is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um, Bé kés
[028390]

Szent Ist ván Egye tem

Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um, Gyoma endrõd [028414]

Szent Ist ván Egye tem

Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la 
és Gimná zium, Deb re cen [031216]

Szent Ist ván Egye tem

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ipa ri, Me zõ gaz da sá gi, 
Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um, Jász apá ti [100521]

Szent Ist ván Egye tem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Lip pai Já nos Szak kö zép is ko la és Szak is ko la, 
Nyír egy há za [033685]

Szent Ist ván Egye tem

Me zõ gaz da sá gi és Er dé sze ti Szak kép zõ In té zet,
Gyakorló iskola, Pi lis csa ba [032596]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Mezõ gaz da sá gi Kö zép fo kú Szak ok ta tá si, To vább kép zõ
és Szak ta nács adó In té zet, Két egy há za [028424]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la

Nagy vát hy Já nos Kö zép is ko la, Csur gó [034154] Szent Ist ván Egye tem

Por pá czy Ala dár Ker té sze ti, Ma gyar–Oszt rák Vál lal -
ko zá si Ügy in té zõ kép zõ Kö zép is ko la, Fer tõd [030729]

Szent Ist ván Egye tem

Új he lyi Imre Me zõ gaz da sá gi és Köz gaz da sá gi Szak -
középiskola és Kol lé gi um, Szent lõ rinc [027427]

Szent Ist ván Egye tem

ban ki szak ügy in té zõ Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- 
és Szak is ko la, Bu da pest [035497]

To mo ri Pál Fõ is ko la

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak kö zép is ko la, Bu da pest [200227]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Szol no ki Fõ is ko la

Ba ross Gá bor Köz le ke dé si és Pos ta for gal mi 
Szak közép iskola, Mis kolc [029296]

Mis kol ci Egye tem

Béri Ba logh Ádám Gim ná zi um, Pos ta- és Bank for gal mi
Szak közép iskola, Kol lé gi um, Vas vár [036740]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Co me ni us Szak közép iskola és Szak is ko la, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ is ko la

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Deák Fe renc Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai 
Szak közép iskola, Gyõr [030721]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi 
Szak közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak is ko la, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Is ko la Ala pít vány Szak kö zép is ko lá ja,
Bé kés csa ba [028429]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028431]

To mo ri Pál Fõ iskola

Fé nyes Elek Gaz da sá gi Szak közép iskola, Sop ron
[200014]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Griff Hu mán Esély egyen lõ ség Szak közép iskola, Gyõr
[200513]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Krú dy Gyu la Szak közép iskola és Szak is ko la, Sió fok
[034172]

Mis kol ci Egye tem

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Du na új vá ro si Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola 
és Kol lé gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szom bat hely
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Pes ti Köz gaz da sá gi és Ban kár kép zõ Szak közép iskola,
Bu da pest [101697]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Si ri us In for ma ti kai Szak közép iskola, Deb re cen
[200777]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Si ri us Szak kö zép is ko la, Deb re cen [200777] Du na új vá ro si Fõ iskola

Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Mis kol ci Egye tem

Tán csics Mi hály Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi 
Szak közép iskola, Kis bér [031930]

Du na új vá ro si Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

ba rom fi te nyész tõ és 
-ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, 
Gyo ma end rõd [028414]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

cse cse mõ- és kis gyer mek-
ne ve lõ-gon do zó

Co me ni us Szak közép iskola és Szak is ko la, Pécs
[027440]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Szent-Györ gyi Al bert Szak közép iskola 
és Szak mun kás kép zõ Is ko la, Ajka [037215]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

élel mi szer ipa ri me ne dzser Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la 
és Gimná zium, Deb re cen [031216]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ber csé nyi Mik lós Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la,
Kol lé gi um és FVM Gya kor ló is ko la, Bu da pest
[035385]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Élel mi szer ipa ri és Föld mé ré si Szak kép zõ Is ko la
és Kol lé gi um, Szom bat hely [036756]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Fo dor Jó zsef Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola, Szak -
iskola és Kol lé gi um, Sze ged [029800]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ki ni zsi Pál Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la és Gim -
ná zi um, Ka pos vár [033968]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ In té zet,
Sza bad kí gyós [038258]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kos suth La jos Köz -
ok ta tá si In téz mény, Oros há za [028410]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Pá ter dom bi Szak kép zõ Is ko la, Za la eger szeg [037663] Sze ge di Tudomány -
egyetem

Pes ti Bar na bás Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola,
Szak mun kás kép zõ és Gim ná zi um, Bu da pest [035269]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Szent Ist ván Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030208]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Tol di Mik lós Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola, 
Nagy kõ rös [032637]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Uj he lyi Imre Élel mi szer ipa ri Kö zép- és Fel sõ fo kú
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Vit nyéd [030735]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

West sik Vil mos Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Nyír egy há za [033699]

Sze ge di Tudomány -
egyetem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

ener ge ti kai mér nök asszisz tens Pak si Atom erõ mû Rt. Ener ge ti kai Szak kép zé si In té -
zet, Paks [036396]

Bu da pes ti Mû sza ki
és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem

ér ték pa pír-pi a ci szak ér tõ MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

eu ró pai uni ós üz le ti 
szak ügy in té zõ

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Deák Fe renc Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Gyõr [030721]

Pé csi Tudomány egyetem

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Szol no ki Fõ iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la és Köz gaz da sá gi 
Szak közép iskola, Gyál [032611]

Szol no ki Fõ iskola

Eu ró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, 
Bu da pest [035491]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Hun fal vy Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló, Két tan nyel vû 
Kül ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Bu da pest [035424]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke -
mét [027969]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Szol no ki Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, 
Bu da pest [101509]

Mis kol ci Egye tem

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ
 Iskola, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ Deák Fe renc és Szé che nyi Ist ván Szak kö zép- 
és Szak iskola, Za la eger szeg [037671]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál ko dá si 
Szak közép- és Szak iskola, Szol nok [036040]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Hand ler Nán dor Szak kép zõ Is ko la, Sop ron [030740] Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Koz ma La jos Fa ipa ri Szak közép iskola, Bu da pest
[035371]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem
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Wes se lé nyi Mik lós Szak közép iskola 
és Szak iskola, Nyír egy há za [033691]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

gaz dál ko dá si menedzser -
asszisztens

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um 
és Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [035470]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Szol no ki Fõ iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Eu ró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, 
Bu da pest [101509]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Bé ké sy György Pos ta- és Táv köz lés for gal mi 
Szak közép iskola, Bu da pest [035414]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Ber ze vi czy Ger gely Köz gaz da sá gi és Két Ta ní tá si
Nyel vû Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da pest
[035427]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Be ze rédj Ist ván Ke res ke del mi és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Ke res ke del mi Szak iskola, Szek szárd
[036408]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Bu dai Kö zép is ko la, Bu da pest [200411] Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Haj nik Ká roly Köz gaz da sá gi Szak közép iskola 
és Gim ná zi um, Bu da pest [035429]

Szol no ki Fõ iskola

II. Rá kó czi Fe renc Fõ vá ro si Gya kor ló Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bu da pest [035428]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Illyés Gyu la Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi 
Szak közép iskola, Bu da örs [037742]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû 
Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035436]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Kos suth La jos Köz gaz da sá gi és Hu mán 
Szak közép iskola, Ta ta bá nya [031965]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Kõ rö si Cso ma Sán dor Két Ta ní tá si Nyel vû Gimná -
zium és Szak közép iskola, Bu da pest [102648]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Köz gaz da sá gi Po li tech ni kum Gim ná zi um 
és Szak közép iskola, Bu da pest [035464]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Gim ná zi um, 
Bu da pest [035438]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Keszt hely [037655] Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Né meth Nem ze ti sé gi Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Pi lis vö rös vár [200410]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Szé che nyi Ist ván Gya kor ló Ke res ke del mi 
Szak közép iskola és Gim ná zi um, Bu da pest [035417]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem
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Szent Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035432]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Szak kép zõ 
Is ko la, Bu da pest [035499]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

Türr Ist ván Köz gaz da sá gi és Pos ta for gal mi 
Szak közép iskola, Baja [027971]

Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem

gép ipa ri mér nök asszisz tens And rás sy Gyu la Mû sza ki Kö zép is ko la, Mis kolc
[029299]

Mis kol ci Egye tem

Cser há ti Sán dor Mû sza ki Szak kép zõ Is ko la 
és Kollé gium, Nagy ka ni zsa [037645]

Mis kol ci Egye tem

Dam ja nich Já nos Ipa ri Szak kép zé si In té zet, Hat van
[031626]

Mis kol ci Egye tem

Eg res sy Gá bor Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép -
iskola, Bu da pest [035396]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Ener ge ti kai Szak közép iskola és Kol lé gi um, Paks
[036396]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Eöt vös Lo ránd Mû sza ki Kö zép is ko la, Ka pos vár
[034164]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Gé pé sze ti és Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bé kés csa ba [028411]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Gép ipa ri és In for ma ti kai Mû sza ki Szak közép iskola,
Szom bat hely [036736]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, 
Szé kes fe hér vár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ka to na Jó zsef Mû sza ki, Köz gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la és Gim ná zi um, Bu da pest [035280]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Kõ rö si Cso ma Sán dor Gim ná zi um és Szak közép -
iskola, Kol lé gi um, Haj dú ná nás [031209]

Mis kol ci Egye tem

Mech wart And rás Gép ipa ri és In for ma ti kai 
Közép iskola, Deb re cen [031225]

Mis kol ci Egye tem

Munká csy Mi hály Ipa ri Szak közép iskola, Szak mun kás -
képzõ In té zet és Kol lé gi um, Zala e ger szeg [037650]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Péch An tal Mû sza ki Szak kép zõ Is ko la 
és Gim ná zi um, Ta ta bá nya [031943]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola 
és In for ma ti kai Szak kol lé gi um, Bu da pest [035275]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Új pes ti Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola
és Gim ná zi um, Bu da pest [035268]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

hul la dék gaz dál ko dá si 
tech no ló gus

Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, 
Gyo ma end rõd [028414]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Szent Ist ván Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri 
Szak kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030208]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Tol di Mik lós Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola, 
Nagy kõ rös [032637]

Deb re ce ni Egye tem

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál ko dá si 
Szak kö zép- és Szak iskola, Szol nok [036040]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

As bóth Sán dor Tér sé gi Kö zép is ko la, Szak iskola
és Kol lé gi um, Keszt hely [037656]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola
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Gá bor Áron „Mû vé sze ti Is ko la” Szak közép iskola, 
Mis kolc [029301]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kos suth La jos 
Köz ok ta tá si In téz mé nye, Oros há za [028410]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

ide gen for gal mi szak me ne dzser Eu ró pa Szak kép zõ Is ko la, Mis kolc [200315] Ká roly Ró bert Fõ iskola

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la 
és Gimná zium, Deb re cen [031216]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- 
és Szak iskola, Bu da pest [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Pan non Egye tem

To mo ri Pál Fõ iskola

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

Szol no ki Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Is ko la Ala pít vány Szak kö zép is ko lá ja,
Bé kés csa ba [028429]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028431]

To mo ri Pál Fõ iskola

Krú dy Gyu la Szak közép iskola és Szak iskola, Sió fok
[034172]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Bony hád [036395]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Pan non Egye tem

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Köz gaz da sá gi Po li tech ni kum Gim ná zi um és 
Szak közép iskola, Bu da pest [035464]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

„Eu ró pai Üz le ti Poly tech ni kum” Gim ná zi um és 
Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [035484]

Esz ter há zy Ká roly 
Fõ iskola

Szol no ki Fõ iskola
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Ady End re Gim ná zi um és Szak közép iskola, Nagy atád 
[034147]

Pan non Egye tem

An gol–Ma gyar Kép zõ és To vább kép zõ Köz pont 
Két Ta ní tá si Nyel vû Ide gen for gal mi és Nem zet kö zi
Ven dég lá tó Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [101635]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Bu da pest [202227]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bá nyai Jú lia Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[027965]

Szol no ki Fõ iskola

Ba tsá nyi Já nos Gim ná zi um, Szak közép iskola és 
Kol lé gi um, Csong rád [029739]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Bocs kai Ist ván Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi 
Szak közép iskola, Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Szak mai Szol gál ta tó, Sze rencs [029258]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Bó lyai Já nos Gim ná zi um, Sal gó tar ján [032286] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Eu ró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi 
és In for ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Szol no ki Fõ iskola

Gö döl lõi Szak kép zõ Ma gán is ko la, Gö döl lõ [101634] Szol no ki Fõ iskola

Han sá gi Fe renc Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi
Szak iskola és Szak közép iskola, Sze ged [029796]

Szol no ki Fõ iskola

Ká roly Ró bert Szak kép zõ, Gyön gyös [031628] Szol no ki Fõ iskola

Ká ro lyi Mi hály Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak kép zõ Is ko la, Ceg léd [032632]

Szol no ki Fõ iskola

Ka ted ra Ala pít vá nyi Szak kép zõ Is ko la, Sze ged
[029791]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Du na új vá ros [200046]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Kis fa lu dy-Ra mas set ter Kö zép is ko la, Kol lé gi um, Ál ta -
lá nos Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény,
Ne ve lé si Ta nács adó, Sü meg [037167]

Pan non Egye tem

Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Ál ta lá -
nos Is ko la és Kol lé gi um, Ti sza fü red [036014]

Szol no ki Fõ iskola

Krú dy Gyu la Gim ná zi um, Ide gen for gal mi, Ven dég lá -
tó ipa ri Szak közép iskola és Szak iskola, Gyõr [030716]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Krú dy Gyu la Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Sze ged [029794]

Szol no ki Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Bu da pest [035496]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Pusz ta mér ge si Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um,
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Pusz ta mér ges
[200622]

Esz ter há zy Ká roly 
Fõ iskola

Scho ol of Bu si ness Sze ged Üz le ti Szak közép iskola,
Sze ged [101390]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

SÉF Ven dég lá tó ipa ri, Ke res ke del mi és Ide gen for gal -
mi Szak kép zõ Is ko la, Veszp rém [102506]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

2007/32. szám H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 1767



Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Tra i nex Gaz da sá gi és Üz le ti Ad mi niszt rá ci ós 
Szak közép iskola, Bu da pest [101773]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Közép -
iskola és Szak iskola, Bu da pest [035566]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi
és Tu risz ti kai Szol gál ta tá -
sok Fõ is ko lá ja

Xan tus Já nos Ide gen for gal mi Szak közép iskola, 
Bu da pest [035483]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak kép zõ Is ko la, Bé kés csa ba [028420]

Szol no ki Fõ iskola

if jú ság se gí tõ Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Eu ró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Scho la Eu ró pa Aka dé mia Szak közép iskola, Bu da pest
[013821]

Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

Scho la Eu ró pa Szak közép iskola, Bu da pest [013821] Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

in for ma ti kai sta tisz ti kus
és gaz da sá gi ter ve zõ

A+EURO-PAY Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak -
kép zõ is ko la és Kol lé gi um, Mis kolc [102646]

Mis kol ci Egye tem

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Krú dy Gyu la Szak közép iskola és Szak iskola, Sió fok
[034172]

Pan non Egye tem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommuniká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Mis kol ci Egye tem

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, Bu da -
pest [035491]

Pan non Egye tem

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Szol no ki Fõ iskola

Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

Szent Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035432]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

„Eu ró pai Üz le ti Poly tech ni kum” Gim ná zi um és Szak -
kép zõ Is ko la, Bu da pest [035484]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Mis kol ci Egye tem

Ka ted ra Ala pít vá nyi Szak kép zõ Is ko la, Sze ged
[029791]

Pan non Egye tem

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Bay Zol tán In for ma ti kai Szak közép iskola és 
Kollé gium, Gyu la [200295]

Sze ge di Tudomány -
egyetem
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Bé kés Me gyei Hu nya di Já nos Kö zép is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um,
Me zõ ko vács há za [028376]

Pan non Egye tem

Beth len Gá bor Köz le ke dé si és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Bu da pest [035458]

Pan non Egye tem

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommuniká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Edu ca ti o nis Ok ta tá si Ala pít vány Szak kép zõ Is ko lá ja,
Nagy be rény [100525]

Pan non Egye tem

I. Béla Gim ná zi um és In for ma ti kai Szak közép iskola,
Szek szárd [036394]

Pé csi Tudomány egyetem

Scho ol of Bu si ness Kom ló Üz le ti Szak közép iskola,
Mis kolc [101374]

Mis kol ci Egye tem

Sós tó he gyi Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, 
Sós tó hegy [100524]

Mis kol ci Egye tem

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai 
Szak közép iskola, Ko má rom [031957]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Te le ki Blan ka Gim ná zi um, Me zõ túr [035999] Szol no ki Fõ iskola

TIT Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár [090033] Mis kol ci Egye tem

V. Ist ván Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Sá to ral ja új hely [029305]

Mis kol ci Egye tem

Vá lyi Pé ter Szak kép zõ Is ko la, Ta má si [036414] Pan non Egye tem

Vas vá ri Pál Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Sze ged
[029784]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

in téz mé nyi kom mu ni ká tor Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Esz ter há zy Ká roly 
Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Griff Hu mán Esély egyen lõ ség Szak közép iskola, Gyõr
[200513]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Si ri us In for ma ti kai Szak közép iskola, Deb re cen
[200777]

Du na új vá ro si Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Mo dern Üz le ti Tu do má -
nyok Fõ is ko lá ja

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Esz ter há zy Ká roly 
Fõ iskola

Eu ró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, 
Bu da pest [035491]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Ka pos vá ri Egye tem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Ber zse nyi Dá ni el Fõ iskola

Eu ró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Ber zse nyi Dá ni el Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Bu da pest [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Mo dern Üz le ti Tu do má -
nyok Fõ is ko lá ja

Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat Nagy Lász ló Gim ná -
zi u ma, Szak kö zép is ko lá ja, Szak is ko lá ja és Kollé -
giuma, Kom ló [027400]

Pé csi Tudomány egyetem

ILS Ide gen nyel vi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028433]

Esz ter há zy Ká roly 
Fõ iskola

Móra Fe renc Ál ta lá nos és Kö zép is ko la, Gyõr
[030708]

Ber zse nyi Dá ni el Fõ iskola

Rad nó ti Mik lós Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Pécs
[027423]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Pé csi Tudomány egyetem

Scho ol of Bu si ness Za la eger szeg Üz le ti Szak közép -
iskola, Za la eger szeg [037660]

Mo dern Üz le ti Tu do má -
nyok Fõ is ko lá ja

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola

Szep si Csom bor Már ton Gim ná zi um, Szak kép zõ
és Ál ta lá nos Is ko la, Szik szó [029374]

Esz ter há zy Ká roly 
Fõ iskola

Szók ra tész Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola,
 Budapest [101193]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Vö rös mart hy Mi hály Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um
és Szak közép iskola, Ajka [036997]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

jogi asszisz tens MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Pé csi Tudomány egyetem

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Bu da pest [200227]

Pé csi Tudomány egyetem

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Pé csi Tudomány egyetem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Pé csi Tudomány egyetem

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Pé csi Tudomány egyetem

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, 
Bu da pest [035491]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Pé csi Tudomány egyetem

Haj nik Ká roly Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Gim ná zi um, Bu da pest [035429]

Pé csi Tudomány egyetem

II. Rá kó czi Fe renc Fõ vá ro si Gya kor ló Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bu da pest [035428]

Pé csi Tudomány egyetem

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû 
Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035436]

Mis kol ci Egye tem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Pé csi Tudomány egyetem

Ka to na Jó zsef Mû sza ki, Köz gaz da sá gi Szak kép zõ
 Iskola és Gim ná zi um, Bu da pest [035280]

Pé csi Tudomány egyetem

1770 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2007/32. szám



Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Bu da pest [035496]

Pé csi Tudomány egyetem

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Mis kol ci Egye tem

Pé csi Tudomány egyetem

Scho la Eu ró pa Szak közép iskola, Bu da pest [013821] Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Pé csi Tudomány egyetem

Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um, Ál ta lá nos 
Is ko la, Szak kép zõ Is ko la és Pe da gó gi ai Szak mai 
Szol gál ta tó In té zet, Bu da pest [035454]

Pé csi Tudomány egyetem

And rás sy György Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Eger [031619]

Mis kol ci Egye tem

Apá czai Cse re Já nos Szak közép iskola Szak iskola
és Kol lé gi um, Dom bó vár [036393]

Pé csi Tudomány egyetem

Csány Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Za la -
eger szeg [037647]

Pé csi Tudomány egyetem

Csi ha Gyõ zõ Ál ta lá nos, Kö zép- és Szak kép zõ Is ko la,
Haj dú ná nás [031246]

Pé csi Tudomány egyetem

Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Deb re cen [100571]

Deb re ce ni Egye tem

Mis kol ci Egye tem

Pé csi Tudomány egyetem

Eu ro kon form Vál lal ko zói Szak közép iskola és Szak -
iskola, Bu da pest [200011]

Pé csi Tudomány egyetem

J.L. Se a gull Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Sal gó tar ján 
[032309]

Pé csi Tudomány egyetem

Ma gyar or szá gi Né me tek Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz -
pont ja Szak közép iskola, Baja [027939]

Pé csi Tudomány egyetem

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Sze ged [035470]

Pé csi Tudomány egyetem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[102591]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Gyõr
[102591]

Pé csi Tudomány egyetem

Scho ol of Bu si ness Kom ló Üz le ti Szak közép iskola,
Kom ló [101374]

Pé csi Tudomány egyetem

Stú di um Gaz da sá gi Igaz ga tá si és Szá mí tás tech ni kai
Szak közép iskola, Mis kolc [200335]

Pé csi Tudomány egyetem

Szeme re Ber ta lan Szak kép zõ és Mû vé sze ti Kö zép is ko la,
Mis kolc [029337]

Mis kol ci Egye tem

képi di ag nosz ti kai és in ter ven -
ci ós asszisz tens

Dr. He té nyi Géza Hu mán Szak közép iskola, Bu da pest
[035445]

Sem mel we is Egye tem

kép zé si szak asszisz tens For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, 
Bu da pest [035491]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

ke res ke del mi szak me ne dzser Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

Szol no ki Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Szol no ki Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ
 Iskola, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû Köz -
gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035436]

Szol no ki Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Gya kor ló Ke res ke del mi Szak közép -
iskola és Gim ná zi um, Bu da pest [035417]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Bá nyai Jú lia Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[027965]

Szol no ki Fõ iskola

Eu ró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Gö döl lõi Szak kép zõ Ma gán is ko la, Gö döl lõ [101634] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szol no ki Fõ iskola

Han sá gi Fe renc Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi
Szak iskola és Szak közép iskola, Sze ged [029796]

Szol no ki Fõ iskola

Ká roly Ró bert Szak kép zõ, Gyön gyös [031628] Szol no ki Fõ iskola

Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um, Ti sza fü red [036014]

Szol no ki Fõ iskola

Krú dy Gyu la Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Sze ged [029794]

Szol no ki Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Bu da pest [035496]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Közép -
iskola és Szak iskola, Bu da pest [035566]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi
és Tu risz ti kai Szol gál ta tá -
sok Fõ is ko lá ja

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Bé kés csa ba [028420]

Szol no ki Fõ iskola

Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Deb re cen [100571]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Dél-Ba la to ni Szak közép iskola, Za már di [200214] Szol no ki Fõ iskola

Drá va Völ gye Kö zép is ko la és Kol lé gi um, Barcs
[034153]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Even tus Üz le ti, Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la, Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um, Eger
[031631]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Gar bai Sán dor Szak közép iskola, Kis kun ha las
[028007]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ká roly Ró bert Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri és Ide -
gen for gal mi Szak közép iskola, Gyön gyös [031628]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak kö zép- és Szak -
iskola, Sze ged [036027]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Sal gó tar ján [032307]

Szol no ki Fõ iskola

Kos suth La jos Kö zép is ko la és Szak iskola, 
Kis kun fél egy há za [027987]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Kos suth Zsu zsan na Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um,
Da bas [032646]

Szol no ki Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Ka pos vár [035496]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Mó ricz Zsig mond Gim ná zi um, Köz gaz da sá gi 
Szak közép iskola és Kol lé gi um, Kis új szál lás [035997]

Szol no ki Fõ iskola

Pálf fy Mik lós Ke res ke del mi Szak közép iskola, Gyõr
[030747]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Pá ter dom bi Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, 
Za la eger szeg [037663]

Szol no ki Fõ iskola

Pet zelt Jó zsef Szak közép iskola és Szak iskola, 
Szent end re [032651]

Szol no ki Fõ iskola

Sip kay Bar na Ke res ke del mi, Ven dég lá tó-ipa ri, Ide -
gen for gal mi Szak közép iskola és Szak iskola, Nyír egy -
há za [033682]

Bu da pes ti Gaz da sá gi
Fõ iskola

Szé kács Ele mér Szak közép iskola, Tö rök szent mik lós
[036032]

Szol no ki Fõ iskola

Te réz vá ro si Ke res ke del mi Szak közép iskola 
és Szak mun kás kép zõ, Bu da pest [035481]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Thu ry György Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak mun kás kép zõ Is ko la, Nagy ka ni zsa 
[037652]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi Szak kép zõ, Bé kés csa ba
[028420]

Szol no ki Fõ iskola

kis- és kö zép vál lal ko zá si
me ne dzser

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028431]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Kol lé gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, 
Bu da pest [101509]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Szent Ist ván Egye tem

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Bu da pest [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Szók ra tész Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola,
 Budapest [101193]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Ka pos vár [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

ADU-RAHN Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola
és Szak iskola, Bu da pest [102641]

To mo ri Pál Fõ iskola

Cse pel-Szi get Mû sza ki Szak közép iskola, Szak iskola
és Kol lé gi um, Bu da pest [035406]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Pécs [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

költ ség ve té si gaz da sá gi szak -
ügy in té zõ

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke -
mét [027969]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Már ci us 15. Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, Lõ rin ci
[031629]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Re me nyik Zsig mond Gim ná zi um és Pos ta for gal mi
szak kö zép is ko la, Fü ze sa bony [031600]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Nyír egy há za [033683]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens Dam ja nich Já nos Szak kép zõ Is ko la, Gim ná zi um
és Kol lé gi um, Mart fû [036068]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

In for ma ti kai, Köz gaz da sá gi, Nyom da ipa ri Szak közép -
iskola és Szak iskola, Eger [101496]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Jel ky And rás Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[028006]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Jel ky And rás Ru ha ipa ri Szak közép iskola és Gimná zium, 
Bu da pest [035377]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Lo rántf fy Zsu zsan na Szak közép iskola és Szak mun -
kás kép zõ Is ko la, Du na új vá ros [030214]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Te le ki Blan ka Szak közép iskola, Szom bat hely
[036747]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ady End re Kö zép is ko lá ja,
Szak is ko lá ja és Kol lé gi u ma, Szek szárd [036388]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Zsig mond téri Gim ná zi um, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak mun kás kép zõ, Bu da pest [035352]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola
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kül gaz da sá gi üz let kö tõ Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Eu ró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

Hun fal vy Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló, Két tan nyel vû 
Kül ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Bu da pest [035424]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke -
mét [027969]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, Bu da -
pest [101509]

Mis kol ci Egye tem

Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

Szé kács Ele mér Szak közép iskola, Tö rök szent mik lós
[036032]

Szol no ki Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Két Ta ní tá si Nyel vû Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028407]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser -
asszisz tens

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Pan non Egye tem

Griff Hu mán Esély egyen lõ ség Szak közép iskola, Gyõr
[200513]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Bu da pes ti Mû sza ki 
és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Kecs ke mé ti Fõ iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola,
Székes fehérvár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Péch An tal Mû sza ki Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um,
Ta ta bá nya [031943]

Pan non Egye tem

Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola 
és In for ma ti kai Szak kol lé gi um, Bu da pest [035275]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Bu da pes ti Mû sza ki 
és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem

TIT Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár [090033] Kecs ke mé ti Fõ iskola

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Kecs ke mé ti Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Pan non Egye tem
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Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Deb re cen [100571]

Pan non Egye tem

ADU-RAHN Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola
és Szak iskola, Bu da pest [102641]

Bu da pes ti Mû sza ki 
és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Bán ki Do nát Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Ajka
[037188]

Pan non Egye tem

Gé pé sze ti Szak közép iskola, Má té szal ka [033678] Du na új vá ro si Fõ iskola

Ke mény Gá bor Lo gisz ti kai és Köz le ke dé si Szak -
közép iskola, Bé kés csa ba [028406]

Bu da pes ti Mû sza ki
és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem

Út a Har ma dik Év ez red be Kül ke res ke del mi és Köz -
gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [101487]

Pan non Egye tem

mé di a tech no ló gus asszisz tens Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Si ri us In for ma ti kai Szak közép iskola, Deb re cen
[200777]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, 
Szé kes fe hér vár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Esze Szá mí tás tech ni kai és Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola, Ba las sa gyar mat [101712]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ga ra bon ci ás Kommu ni ká ciós és Üz le ti Szak közép -
iskola, Bu da pest [102635]

Esz ter há zy Ká roly 
Fõ iskola

Szent György Biz ton ság vé del mi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Bu da pest [100530]

Du na új vá ro si Fõ iskola

me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

Lip pai Já nos Szak közép iskola és Szak iskola, 
Nyír egy há za [033685]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Szent Ist ván Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030208]

Szent Ist ván Egye tem

Fáy And rás Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Szak iskola és Kol lé gi um, Pé cel [039378]

Szent Ist ván Egye tem

Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak közép -
iskola, Kis kõ rös [027950]

Szent Ist ván Egye tem
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mû sza ki in for ma ti kai mér nök -
asszisz tens

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, 
Szé kes fe hér vár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola 
és In for ma ti kai Szak kol lé gi um, Bu da pest [035275]

Pan non Egye tem

Ba tsá nyi Já nos Gim ná zi um, Szak közép iskola és Kol -
lé gi um, Csong rád [029739]

Pan non Egye tem

Apá czai Cse re Já nos Szak közép iskola Szak iskola
és Kol lé gi um, Dom bó vár [036393]

Pan non Egye tem

Csány Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Za la -
eger szeg [037647]

Pan non Egye tem

Gé pé sze ti Szak közép iskola, Má té szal ka [033678] Du na új vá ro si Fõ iskola

Esze Szá mí tás tech ni kai és Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola, Ba las sa gyar mat [101712]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szol no ki Fõ iskola

Szent György Biz ton ság vé del mi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Bu da pest [100530]

Pan non Egye tem

Ba tsá nyi Já nos Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Ta pol ca [037234]

Pan non Egye tem

Du na ferr Szak kö zép- és Szak iskola, Du na új vá ros
[030213]

Pan non Egye tem

Eöt vös Lo ránd Szak kö zép- és Szak iskola, Orosz lány
[031969]

Pan non Egye tem

Ganz Áb ra hám Két tan nyel vû Gya kor ló Szak közép -
iskola és Szak iskola, Bu da pest [035512]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

II. Rá kó czi Fe renc Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi, 
In for ma ti kai Szak közép iskola és Kol lé gi um, 
Kis kun ha las [027977]

Pan non Egye tem

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Bottyán
Já nos Mû sza ki Szak kö zép is ko lá ja, Esz ter gom
[031940]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Kos suth Zsu zsan na Mû sza ki Szak közép iskola és 
Gim ná zi um, Hód me zõ vá sár hely [029740]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Öve ges Jó zsef Szak kép zõ Is ko la, Fûz fõ-gyár te lep
[037218]

Pan non Egye tem

Pet rik La jos Vegy ipa ri Szak közép iskola, Bu da pest
[035397]

Pan non Egye tem

Pol lák An tal Mû sza ki Szak közép iskola, Szen tes
[029763]

Pan non Egye tem

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si
és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola
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Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Gyál [032611]

Szol no ki Fõ iskola

Eu ró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

Hun fal vy Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló, Két tan nyel vû 
Kül ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Bu da pest [035424]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

Kos suth Zsu zsan na Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um,
Da bas [032646]

Szol no ki Fõ iskola

Bé kés Me gyei Mun ká csy Mi hály Gim ná zi um, Szak -
kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Gyu la [028391]

To mo ri Pál Fõ iskola

Pé csi Tudomány egyetem Ba bits Mi hály Gya kor ló
Gim ná zi um és Szak közép iskola, Pécs [027406]

Pé csi Tudomány egyetem

or vos di ag nosz ti kai laborató -
riumi ana li ti kus fõ is ko lai szin tû 
szak

Pé csi Szo ci á lis és Egész ség ügyi Szak kép zõ Is ko la,
Pécs [027437]

Pé csi Tudomány egyetem

pénz ügyi szak ügy in té zõ MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

A+EURO-PAY Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la és 
Kol lé gi um, Csong rád [102633]

Pan non Egye tem

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Bu da pest [200227]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Kol lé gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé -
del mi Egye tem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szom bat hely
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola
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Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Pan non Egye tem

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke -
mét [027969]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la, Jász be rény [102547]

Mis kol ci Egye tem

II. Rá kó czi Fe renc Fõ vá ro si Gya kor ló Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bu da pest [035428]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Gim ná zi um, 
Bu da pest [035438]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szent Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035432]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

„Eu ró pai Üz le ti Poly tech ni kum” Gim ná zi um 
és Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [035484]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Bu da pest [035496]

Pé csi Tudomány egyetem

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

TIT Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár [090033] Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Mis kol ci Egye tem

Rad nó ti Mik lós Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Pécs
[027423]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Pan non Egye tem

Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um, 
Ál ta lá nos Is ko la, Szak kép zõ Is ko la és Pe da gó gi ai
Szak mai Szol gál ta tó In té zet, Bu da pest [035454]

Mis kol ci Egye tem

And rás sy György Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Eger [031619]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

II. Rá kó czi Fe renc Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi, In -
for ma ti kai Szak közép iskola és Kol lé gi um, Kis kun ha -
las [027977]

Du na új vá ro si Fõ iskola
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Bé kés Me gyei Mun ká csy Mi hály Gim ná zi um, Szak -
kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Gyu la [028391]

To mo ri Pál Fõ iskola

Ba ross Gá bor Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Gyõr
[030722]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Fáy And rás Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Mis kolc
[029307]

Mis kol ci Egye tem

I. Géza Ki rály Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Ka racs Te réz Kol lé gi um, Vác [032612]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Jó kai Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Le ány kol lé gi um, Pápa [037193]

Pan non Egye tem

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Haj dú szo bosz ló
[031228]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kis kun fél egy há za
[027968]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Du na új vá ro si Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Mis kolc
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ru das Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Du na új vá ros [030209]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Hat van [031616]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Tán csics Mi hály Gim ná zi um és Szak közép iskola,
Oros há za [028381]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Vo ca ti o nal Aca de my Két tan nyel vû Ál ta lá nos Is ko la,
Két tan nyel vû Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Kéz mû ves Szak iskola, Di ák ott hon és Fel nõtt kép zé si
In téz mény, Gyõr [101333]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

pro jekt me ne dzser asszisz tens MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bu dai Kö zép is ko la, Bu da pest [200411] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola

Acsá dy Ig nác Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Pápa
[037219]

Pan non Egye tem

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola
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Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028431]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

Pan non Egye tem

To mo ri Pál Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Bu da pest [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola

Szók ra tész Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu -
da pest [101193]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Kos suth Zsu zsan na Hu mán és Ke res ke del mi Szak -
közép iskola, Szak iskola, Ka lo csa [027972]

To mo ri Pál Fõ iskola

saj tó tech ni kus Scho la Eu ró pa Szak közép iskola, Bu da pest [013821] Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

Mé dia tu do má nyi Szak közép iskola, Bu da pest
[100538]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

szám vi te li szak ügy in té zõ MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

A+EURO-PAY Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [102668] Pan non Egye tem

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Bu da pest [200227]

Pan non Egye tem

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Is ko la Ala pít vány Szak kö zép is ko lá ja,
Bé kés csa ba [028429]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028431]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Kol lé gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szom bat hely
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola
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Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû 
Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035436]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Türr Ist ván Köz gaz da sá gi és Pos ta for gal mi Szak -
közép iskola, Baja [027971]

Pan non Egye tem

Scho ol of Bu si ness Kom ló Üz le ti Szak közép iskola,
Mis kolc [101374]

Mis kol ci Egye tem

Vas vá ri Pál Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Sze ged
[029784]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Pan non Egye tem

Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um, 
Ál ta lá nos Is ko la, Szak kép zõ Is ko la és Pe da gó gi ai
Szak mai Szol gál ta tó In té zet, Bu da pest [035454]

Mis kol ci Egye tem

Apá czai Cse re Já nos Szak közép iskola Szak iskola
és Kol lé gi um, Dom bó vár [036393]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Csány Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Za la eger szeg [037647]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Even tus Üz le ti, Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um,
Eger [031631]

Mis kol ci Egye tem

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép -
iskola, Pécs [035496]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Nyír egy há za [033683]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

Ba ross Gá bor Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Gyõr
[030722]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Mis kolc
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Hat van [031616]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola
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Vo ca ti o nal Aca de my Két tan nyel vû Ál ta lá nos Is ko la,
Két tan nyel vû Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kéz -
mû ves Szak iskola, Di ák ott hon és Fel nõtt kép zé si In -
téz mény, Gyõr [101333]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Bró dy Imre Gim ná zi um és Szak közép iskola, Ajka
[037181]

Pan non Egye tem

Ci vis Pénz ügyi, Szám vi te li, Ke res ke del mi, Ide gen for -
gal mi Szak közép iskola és Szak iskola, Deb re cen
[100549]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Dr. Mezõ Fe renc Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Nagy ka ni zsa [037636]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Le ö vey Klá ra Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Bu da pest [035430]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Ne u mann Já nos Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Eger
[031603]

Mis kol ci Egye tem

Nosz lo py Gás pár Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Ka pos vár [034167]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Veszp rém
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Scho ol of Bu si ness Üz le ti és Mû vé sze ti Szak kép zõ 
Is ko la, Bé kés csa ba [101384]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Ózd 
[029306]

Mis kol ci Egye tem

Szom bat he lyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Szom bat hely [036742]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Vá sár he lyi Pál Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Szol nok [036030]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

szü lész nõ Pé csi Szo ci á lis és Egész ség ügyi Szak kép zõ Is ko la,
Pécs [027437]

Pé csi Tudomány egyetem

Bu gát Pál Egész ség ügyi és Kör nye zet vé del mi Szak -
kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030190]

Pé csi Tudomány egyetem

Kos suth Zsu zsa Hu mán Szak közép iskola és Gimná -
zium, Bu da pest [035293]

Pé csi Tudomány egyetem

Kos suth Zsu zsan na Gim ná zi um és Egész ség ügyi
Szak kép zõ Is ko la, Sze ged [029751]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Szen tá got hai Já nos Egész ség ügyi Szak közép iskola,
Bu da pest [035488]

Pé csi Tudomány egyetem

Szent-Györ gyi Al bert Egész ség ügyi és Szoc. Szak -
közép iskola és Szak kép zõ Is ko la, Kecs ke mét
[027973]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

ter mék ter ve zõ mû sza ki me ne -
dzser asszisz tens

Even tus Üz le ti, Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la, Alap -
fokú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um, Eger
[031631]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

tit kár ság ve ze tõ Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Pan non Egye tem

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, 
Bu da pest [035491]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szent Ist ván Egye tem
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Deák Fe renc és Szé che nyi Ist ván Szak kö zép- és Szak -
iskola, Za la eger szeg [037671]

Pé csi Tudomány egyetem

Haj nik Ká roly Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Gim ná zi um, Bu da pest [035429]

Pan non Egye tem

Rad nó ti Mik lós Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Pécs
[027423]

Pé csi Tudomány egyetem

To mo ri Pál Fõ iskola

Csi ha Gyõ zõ Ál ta lá nos, Kö zép- és Szak kép zõ Is ko la,
Haj dú ná nás [031246]

Szent Ist ván Egye tem

üz let vi te li szak me ne dzser Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, 
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028431]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és 
Kol lé gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

ILS Ide gen nyel vi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028433]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Deb re cen [100571]

Deb re ce ni Egye tem

ADU-RAHN Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola
és Szak iskola, Bu da pest [102641]

To mo ri Pál Fõ iskola

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, 
Gyo ma end rõd [028414]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

FVM Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, 
Sellye [027434]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Mát ra Er dé sze ti, Me zõ gaz da sá gi és Vad gaz dál ko dá si
Szak kép zõ Is ko la, Gyön gyös [031622]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

ve gyész mér nök-asszisz tens Pál fy Já nos Mû szer ipa ri és Vegy ipa ri Szak közép -
iskola, Szol nok [030629]

Pan non Egye tem

Sza lé zi - Iri nyi Kö zép is ko la, Nyer ges új fa lu [200047] Pan non Egye tem

vegy ipa ri-gé pész mér nök
asszisz tens

Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la és Kol lé -
gi um, Ti sza új vá ros [029265]

Bu da pes ti Mû sza ki
és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem

ven dég lá tó szak me ne dzser Eu ro pa Szak kép zõ Is ko la, Mis kolc [200315] Ká roly Ró bert Fõ iskola

Ké pes ség-Te het ség fej lesz tõ ma gán Ál ta lá nos Is ko la
Szak kép zõ, Vár pa lo ta [038368]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la és 
Gimná zium, Deb re cen [031216]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ
Is ko la, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola
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Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Szak kép zõ Is -
ko la, Bu da pest [035499]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Bá nyai Jú lia Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[027965]

Szol no ki Fõ iskola

Eu ró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és 
In for ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Szol no ki Fõ iskola

Han sá gi Fe renc Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi
Szak iskola és Szak közép iskola, Sze ged [029796]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Ká ro lyi Mi hály Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak kép zõ Is ko la, Ceg léd [032632]

Szol no ki Fõ iskola

Krú dy Gyu la Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Sze ged [029794]

Szol no ki Fõ iskola

Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Közép -
iskola és Szak iskola, Bu da pest [035566]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi
és Tu risz ti kai Szol gál ta tá -
sok Fõ is ko lá ja

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Bé kés csa ba [028420]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Sal gó tar ján [032307]

Szol no ki Fõ iskola

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi Szak kép zõ, Bé kés csa ba
[028420]

Szol no ki Fõ iskola

Gi or gio Per las ca Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Bu da pest [035422]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Keszt hely Vá ros Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi, Ke res -
ke del mi Szak kép zõ Is ko lá ja és Kol lé gi u ma, Keszt hely 
[037651]

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

OKTÁV Üz le ti Szak közép iskola, Esz ter gom [101185] Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Ide gen for gal mi, Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Kecs ke mét [027995]

Szol no ki Fõ iskola

vil la mos mér nök-asszisz tens Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Wes se lé nyi Mik lós Szak közép iskola és Szak iskola,
Nyír egy há za [033691]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, Szé -
kes fe hér vár [030206]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Mun ká csy Mi hály Ipa ri Szak közép iskola, Szak mun -
kás kép zõ In té zet és Kol lé gi um, Za la eger szeg
[037650]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Szent György Biz ton ság vé del mi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Bu da pest [100530]

Pan non Egye tem

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Bottyán
Já nos Mû sza ki Szak kö zép is ko lá ja, Esz ter gom
[031940]

Pan non Egye tem

Pol lák An tal Mû sza ki Szak közép iskola, Szen tes
[029763]

Pan non Egye tem

Bán ki Do nát Mû sza ki Kö zép is ko la, Nyír egy há za
[033681]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola
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Blát hy Ottó Vil la mos ipa ri Szak közép iskola, Mis kolc
[029300]

Mis kol ci Egye tem

Bo lyai Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló Mû sza ki Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Bu da pest [035392]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Bor bély La jos Szak közép iskola és Szak iskola, Sal gó -
tar ján [032314]

Mis kol ci Egye tem

Kan dó Kál mán Szak közép iskola és Szak iskola, Kecs -
ke mét [028011]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Lis ka Jó zsef Erõs ára mú Szak közép iskola, Gim ná zi um 
és Kol lé gi um, Jász be rény [036024]

Mis kol ci Egye tem

Me chat ro ni kai Szak közép iskola és Gim ná zi um, Bu da -
pest [035306]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Tre fort Ágos ton Két tan nyel vû Szak közép iskola, Bu -
da pest [035286]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Tre fort Ágos ton Vil la mos- és Fém ipa ri Szak kép zõ Is -
ko la és Kol lé gi um, Bé kés csa ba [028416]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

Wig ner Jenõ Mû sza ki, In for ma ti kai Kö zép is ko la
és Kol lé gi um, Eger [031617]

Mis kol ci Egye tem

Zi per nows ky Ká roly Mû sza ki Szak közép iskola, Pécs
[027421]

Bu da pes ti Mû sza ki 
Fõ iskola

A Kül ügy mi nisz té ri um eu ró pai uni ós hírei

Ru gal mas biz ton ság: jó ál lás több em ber szá má ra
(„flexicurity”)

Az Eu ró pai Bi zott ság szé les kö rû kon zul tá ci ót kö ve tõ en 2007. jú ni us 27-én je len tet te meg „Ru gal mas biz ton ság: jó ál -
lás több em ber szá má ra” cí mû köz le mé nyét, amely ben ja vas la tot tett a ru gal mas biz ton ság kö zös el ve i re. A lissza bo ni
stra té gi á val össz hang ban a kö zös el vek cél ja biz to sí ta ni, hogy mi nél több eu ró pai él vez hes se ko runk gyor san vál to zó
glo bá lis gaz da sá gá nak elõ nye it. 

A köz le mény ben meg fo gal ma zott, a tag ál la mok ál tal kö ve ten dõ kö zös el vek a kö vet ke zõk:
– a Nö ve ke dé si és Fog lal koz ta tá si Stra té gia meg va ló sí tá sá nak erõ sí té se és az eu ró pai szo ci á lis mo dell meg szi lár dí tá sa;
– a jo gok és kö te le zett sé gek kö zöt ti egyen súly meg te rem té se;
– a ru gal mas biz ton ság hoz zá iga zí tá sa az el té rõ tag ál la mi kö rül mé nyek hez, igé nyek hez, ki hí vá sok hoz;
– az ati pi kus, oly kor bi zony ta lan fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nyok ban fog lal koz ta tot tak (ún. kí vül ál lók) és a

ha tá ro zat lan ide jû, tel jes mun ka idõs ál lá sok ban fog lal koz ta tot tak (ún. bel sõ sök) kö zöt ti sza ka dék csökken tése;
– mind a bel sõ, mind a kül sõ ru gal mas biz ton ság fej lesz té se a mun ka vál la lók vál la la ton be lü li elõ me ne te lé nek (bel sõ

ru gal mas biz ton ság) és a mun ka he lyek kö zöt ti moz gás (kül sõ ru gal mas biz ton ság) meg könnyí té se ál tal;
– a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség tá mo ga tá sa, az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sa min den ki szá má ra;
– ki egyen sú lyo zott in téz ke dés cso mag ré vén a bi za lom lég kö ré nek ki ala kí tá sa a szo ci á lis part ne rek, az ál la mi hiva -

talok és a töb bi ér de kelt kö zött;
– a ru gal mas biz ton sá gi in téz ke dé sek költ sé ge i nek és hasz na i nak mél tá nyos meg osz tá sa az üz le ti szfé ra, az egyé nek

és az ál la mi költ ség ve tés kö zött, va la mit egy meg ala po zott, pén zü gyi leg fenn tart ha tó költ ség ve té si po li ti ká hoz va ló hoz -
zá já ru lás.
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A kö zös el ve ken túl me nõ en a Bi zott ság négy ti pi kus ru gal mas biz ton ság-op ci ót is fel vá zolt an nak ér de ké ben, hogy se -
gít se a tag ál la mo kat a ru gal mas biz ton sá got cél zó nem ze ti stra té gi á juk ki dol go zá sá ban, va la mint le he tõ vé te gye más tag -
ál la mok ta pasz ta la ta i nak és jó gya kor la ta i nak meg is me ré sét. 

A ru gal mas biz ton ság egyes as pek tu sai nem újak, a stra té gi ák azon ban olyan új, in teg rált meg kö ze lí tést je len te nek,
amely ben az egyes ele mek köl csö nö sen ki egé szít he tik egy mást.

A köz le mény rá mu tat, a ru gal mas biz ton ság po li ti kák  finanszírozásához az EU ko hé zi ós po li ti ká já nak pénz ügyi esz -
kö zei, és kü lö nö sen az Eu ró pai Szo ci á lis Alap je len tõs mér ték ben hoz zá já rul hat nak.

Az Eu ró pai Bi zott ság köz le mé nyé nek tel jes szö ve ge az aláb bi cí men ér he tõ el:
http://ec.eu ro pa.eu/emp lo y ment_so ci al/news/2007/jun/fle xi cu rity_en.pdf

* * *

A nagy kö zön ség szá má ra is el ér he tõ az uni ós szak ki fe je zé sek egy sé ges adat bá zi sa

2007. jú ni us 28-a óta a nagy kö zön ség szá má ra is hi va ta lo san el ér he tõ vé tett ék az uni ós szak ki fe je zé sek egy sé ges adat -
bá zi sát – je len tet te be az Eu ró pai Bi zott ság és az Eu ró pai Par la ment Brüsszel ben. A rend szer mint egy 8,7 mil lió ki fe je -
zést tar tal maz mind a 23 hi va ta los nyel ven.

A ma gyar ke re sõ a http://ia te.eu ro pa.eu/ia te diff/SearchByQuery Load.do?met hod=lo ad in ter ne tes cí men ér he tõ el.
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MÛSOR SZOL GÁL TA TÁ SI

SZA BÁLY ZA TOK

A Mû ve lõ dé si Ház Szany
mû sor szol gál ta tá si sza bály za ta

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let tá jé koz tat ja az
ér de kel te ket, hogy a 955/2007. (IV. 18.) szá mú ha tá ro za tá -
val köz mû sor-szol gál ta tó vá nyil vá ní tot ta a Mû ve lõ dé si
Ház Szany (9317 Szany, Szé che nyi u. 1.) mû sor szol gál ta -
tót, amely nek mû sor szol gál ta tá si sza bály za tát alább kö -
zöl jük.

A Mû ve lõ dé si Ház Szany
mû sor szol gál ta tá si sza bály za ta

a He lyi Te le ví zió Szany mû sor szol gál ta tás ra

1. Alap el vek
1.1. Mû ve lõ dé si Ház (szék he lye: 9317 Szany, Szé che -

nyi u. 2. a to váb bi ak ban: Szany TV kép vi se le té ben Mé szá -
ros né Var ga Zsu zsan na) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió
Tes tü let hez tör tént be je len tés alap ján mû sor szol gál ta tást
vé gez Szany ban és Rá ba szen tand rá son a he lyi ká bel te le ví -
zi ós rend sze ren.

1.2. A te vé keny sé gét a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról
szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.), a be je -
len tés ben fog lal tak és a je len Mû sor szol gál ta tá si sza bály -
zat (a to váb bi ak ban: sza bály zat) alap ján köz mû sor-szol -
gál ta tó ként foly tat ja. A Szany TV a köz mû sor-szol gál ta tás 
tör vé nyes és szak mai fel té te le i nek ér vény re jut ta tá sá ról je -
len sza bály zat ban ren del ke zik.

1.3. Je len sza bály zat kö te le zõ tar ta lom mal bír a Szany
TV min den mun ka vég zé sé re (tar ta lom szol gál ta tó te vé -
keny ség re) irá nyu ló, bár mely, a Szany TV-vel jog vi szony -
ban ál ló al kal ma zott já ra (fog lal koz ta tott já ra) néz ve. A sza -
bály zat a fog lal koz ta tá si jog vi szony, így kü lö nö sen: a je -
len mû sor szol gál ta tó nál mun ka vi szony, a Pol gá ri tör vény -
könyv alap ján ki ala kí tott meg bí zá si, vál lal ko zá si jog vi -
szony – lé te sí té se cél já ból meg kö tött bár mely szer zõ dés
ré sze.

2. Ál ta lá nos sza bá lyok
2.1. Je len sza bály zat az Rttv. 2. § (Ér tel me zõ ren del ke -

zé sek) alatt fel so rolt fo gal mi meg ha tá ro zá sa it hasz nál ja.
2.2. A Szany TV mû sor szol gál ta tá sa so rán kü lö nös fi -

gyel met for dít az Rttv. 1. Cím (Alap el vek 3. §, 4. §, 5. §)
alatt fel so rolt ma ra dék ta lan tel je sü lé sé re.

2.3. A Szany TV su gár zá sa so rán köz szol gá la ti mû sor -
szá mo kat a fõ mû sor idõ ben leg alább 60 perc ben szol -
gáltat.

2.4. A rek lám tény ál lí tá sa i ért – a tu da tos fél re ve ze tés ki -
vé te lé vel – a Szany TV fe le lõs ség gel nem tar to zik. Lel ki -

is me re ti, il le tõ leg vi lág né ze ti meg gyõ zõ dést rek lám út ján
a Szany TV nem ter jeszt, nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl,
val lá si és egy há zi szer tar tá sok ról ké szí tett mû sor szá mok
köz lé sét köz vet le nül meg elõ zõ en és azt kö ve tõ en rek lá mot 
nem kö zöl. A Szany TV bur kolt, il let ve tu da to san nem ész -
lel he tõ rek lá mot nem kö zöl.

2.5. A Szany TV vá lasz tá si idõ szak ban az or szág gyû lé si 
kép vi se lõk, il le tõ leg a he lyi, te rü le ti ön kor mány za ti kép vi -
se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sá ról, to váb bá a ki sebb sé -
gi ön kor mány za tok vá lasz tá sá ról és a tár sa da lom biz to sí tá -
si ön kor mány za tok vá lasz tá sá ról szó ló tör vé nyek sza bá -
lyai sze rint tesz köz zé po li ti kai hir de tést a mû sor szol gál ta -
tás ban. Vá lasz tá si idõ sza kon kí vül po li ti kai hir de tést ki -
zárólag a már el ren delt nép sza va zás sal össze füg gés ben
 közöl.

2.6. A rek lám, a köz ér de kû köz le mény, a jó té kony sá gi
fel hí vás és po li ti kai hir de tés köz zé té te lé nek meg ren del je,
to váb bá az, aki nek ezek köz zé té te lé hez ér de ke fû zõ dik, a
Szany TV fe le lõs sé gét vagy sza bad sá gát érin tõ mó don
nem be fo lyá sol hat ja a mû sor tar tal mát vagy – az idõ pont
ki vé te lé vel – a mû sor szám idõ be li el he lye zé sét. A Szany
TV a köz ér de kû köz le mény, a jó té kony sá gi fel hí vás és po -
li ti kai hir de tés tar tal má ért fe le lõs ség gel nem tar to zik.

2.7. A Szany TV nem tesz köz zé do hány árut, fegy vert,
lõ szert, rob ba nó anya got, ki zá ró lag or vo si ren del vény re
igény be ve he tõ gyógy szert, to váb bá gyó gyá sza ti el já rást
és al ko hol tar tal mú italt nép sze rû sí tõ, is mer te tõ rek lá mot.
A Szany TV mû sor szá mát nem tá mo gat hat ja a fõ te vé -
kény sé ge sze rint al ko hol tar tal mú ital elõ ál lí tó ja vagy for -
gal ma zó ja.

2.8. A rek lám nem szó lít hat fel köz vet len for má ban kis -
ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy más fel nõt te ket já té kok, il -
let ve más áru vagy szol gál ta tás vá sár lá sá ra vagy igény be -
vé te lé re ösz tö nöz zék. A rek lám a já ték tény le ges ter mé -
sze tet és le he tõ sé ge it il le tõ en nem le het fél re ve ze tõ. A rek -
lám nem mu tat hat gye re ke ket erõ sza kos hely zet ben és
nem buz dít hat erõ szak ra. A kis ko rú ak nak szó ló rek lám
nem épít het a szü lõk vagy ta ná rok irán ti bi za lom ra.

2.9. Rek lá mot, köz ér de kû köz le ményt, jó té kony sá gi
fel hí vást, po li ti kai hir de tést a Szany TV e jel le gé nek a köz -
zé té telt köz vet le nül meg elõ zõ és azt kö ve tõ meg ne ve zés -
sel, to váb bá egyéb mû sor szá mok tól op ti kai vagy fel is mer -
he tõ en, el kü lö nít ve tesz köz zé. Köz ér de kû köz le mény és
jó té kony sá gi fel hí vás köz zé té te le kor an nak for rá sát egy ér -
tel mû en meg ne ve zi. Az Rttv. 2. § 16. pont já nak a) al pont ja 
sze rin ti köz ér de kû köz le mény köz zé té te lé ért a Szany TV
el len szol gál ta tást nem kér. A köz ér de kû köz le mény idõ -
tar ta ma a két per cet nem ha lad hat ja meg – a kor lá to zás
nem vo nat ko zik az Rttv. 137. § sze rin ti köz ér de kû köz le -
mény re. 
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2.10. A mû sor szám tá mo ga tó ját a köz zé té telt köz vet le -
nül meg elõ zõ en vagy azt kö ve tõ en meg kell ne vez ni. Tá -
mo ga tott mû sor szám nem hív hat fel és nem be fo lyá sol hat
a tá mo ga tó vagy az ál ta la meg ha tá ro zott har ma dik sze -
mély üz le ti te vé keny sé gé nek igény be vé te lé re, il le tõ leg az
at tól va ló tar tóz ko dás ra. A tá mo ga tó a mû sor szol gál ta tó
fe le lõs sé gét, il let ve sza bad sá gát érin tõ mó don a mû sor
vagy a tá mo ga tott mû sor szám tar tal mát vagy mû sor be li el -
he lye zé sét – az idõ pont ki vé te lé vel – nem be fo lyá sol hat ja. 

A Szany TV nem tesz köz zé – a mû sor elõ ze tes ki vé te lé -
vel – olyan mû sor szá mot, amely ben a mû sor szám tá mo ga -
tó já nak véd je gye, meg kü lön böz te tõ jel zé se, jel sza va meg -
je le nik. A po li ti kai mû sor szám nem tá mo gat ha tó. A ki zá -
ró lag áru vagy szol gál ta tás, meg ren de lés re sza ko so dott
mû sor szol gál ta tás ra e pont – az elõ zõ mon dat ban fog lal tak 
ki vé te lé vel – nem al kal maz ha tó. Nem tá mo gat hat mû sor -
szá mot párt, po li ti kai moz ga lom, va la mint az a vál lal ko -
zás, amely – fõ te vé keny sé ge sze rint – e sza bály zat sze rint
nem rek lá moz ha tó ter mé ket ál lít elõ, nagy ke res ke del mi
for ga lom ban ér té ke sít, il le tõ leg ilyen ter mé kek kel kap cso -
la tos szol gál ta tást nyújt. Ez a ti la lom nem vo nat ko zik a
gyógy szer ter mék, il let ve gyó gyá sza ti el já rás te kin te té ben
érin tett vál lal ko zás ne ve és véd je gye köz lé sé hez kö tött tá -
mo ga tás ra. A tá mo ga tó meg ne ve zé sé ben – fel tün te tett ne -
vé ben – párt ne ve, jel sza va, emb lé má ja nem sze re pel het.

2.11. A Szany TV kü lö nö sen kö te les a nem zet, a nem -
zeti, az et ni kai, a nyel vi és más ki sebb sé gek mél tó sá gát és
alap ve tõ ér de ke it tisz te let ben tar ta ni, nem sért he ti más
nem ze tek mél tó sá gát. A Szany TV biz to sít ja a mû sor szá -
mok és a né ze tek sok szí nû sé gét, a ki sebb sé gi ál lás pon tok -
nak a meg je le ní té sét, a mû sor szá mok vál to za tos sá gá val
gon dos ko dik a né zõk szé les kö re, il let ve mi nél több cso -
port ja ér dek lõ dé sé nek szín vo na las ki elé gí té sé rõl. A Szany 
TV kü lö nös fi gyel met for dít az egye te mes és a nem ze ti
kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek ápo lá sá ra, a kul tu rá lis sok -
szí nû ség ér vé nye sü lé sé re, a kis ko rú ak tes ti, lel ki és er köl -
csi fej lõ dé sét, ér dek lõ dé sét szol gá ló, is me re te it gaz da gí tó
mû sor szá mok be mu ta tá sá ra, a val lá si és egy há zi, to váb bá
a nem ze ti, et ni kai és más ki sebb sé gi kul tú rák ér té ke i nek
meg je le ní té sé re, az élet ko ruk, szel le mi és lel ki ál la po tuk,
tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá -
nyos hely ze tû cso por tok szá má ra fon tos in for má ci ók el ér -
he tõ vé té te lé re, kü lö nös te kin tet tel a gyer me ki jo go kat is -
mer te tõ, a mû so rok fõ mû sor idõ ben tör té nõ be mu ta tá sá ra,
az or szág kü lön bö zõ te rü le te i nek tár sa dal mi, gaz da sá gi,
kul tu rá lis éle tét meg je le ní tõ mû sor szá mok be mu ta tá sá ra.

2.12. A rek lám idõ tar ta ma egyet len – bár mi ként szá mí -
tott – mû sor órá ban sem ha lad hat ja meg a hat per cet. Al ko -
hol tar tal mú ital nem rek lá moz ha tó. Az erõ szak ön cé lú al -
kal ma zá sát kö ve ten dõ ma ga tar tá si min ta ként be mu ta tó, il -
le tõ leg a sze xu a li tást ön cé lú an áb rá zo ló mû sor szá mot ti los 
köz zé ten ni.

2.13. Csak az aláb bi mû sor szá mok tá mo gat ha tók: val -
lási és egy há zi tar tal mú mû sor szá mok, mû vé sze ti és kul tu -
rá lis ese mé nye ket be mu ta tó, köz ve tí tõ mû sor szá mok, a
nem ze ti és az et ni kai ki sebb sé gi anya nyel vû, il let ve a

nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját be mu ta tó
mû sor szá mok, az élet ko ruk, tes ti, szel le mi vagy lel ki ál la -
po tuk, tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san
hát rá nyos hely zet ben lé võ cso por tok szá má ra ké szí tett
mû sor szá mok.

A rend sze re sen sze rep lõ bel sõ és kül sõ mun ka tár sak
– mun ka vég zé sük re irá nyu ló jog vi szo nyuk tól füg get len –
sem kép ben, sem hang ban nem je len het nek meg mû sor -
szol gál ta tó nál rek lám ban, il let ve po li ti kai hir de tés ben.

Az erõ szak ön cé lú al kal ma zá sát kö ve ten dõ ma ga tar tá si
min ta ként be mu ta tó, il let ve a sze xu a li tást ön cé lú an áb rá -
zo ló mû sor szá mot köz zé ten ni ti los.

3. A pár tok tól és a po li ti kai moz gal mak tól va ló füg get -
len ség el vei és biz to sí té kai

3.1. A Szany TV ezen sza bály zat sze rin ti köz mû -
sor-szol gál ta tói te vé keny sé gét a po li ti kai pár tok tól és
moz gal mak tól füg get le nül foly tat ja, a Ma gyar Köz tár sa -
ság Al kot má nyá ban fog lalt, a vé le mény nyil vá ní tás és a
saj tó sza bad ság ra vo nat ko zó ga ran ci ák alap ján.

3.2. A pár tok és a po li ti kai moz gal mak te vé keny sé gé rõl
és el ve i rõl a mû sor szol gál ta tó fo lya ma to san tá jé koz ta tást
ad úgy, hogy a tá jé koz ta tás ob jek tív, tárgy sze rû, ki egyen -
sú lyo zott és pár tat lan le gyen. An nak ke re té ben az el té rõ
ál lás pon to kat meg kell vi lá gí ta ni, és le he tõ sé get kell ad ni
ar ra, hogy a né zõ a vé le mé nye ket össze ha son lít sa. A mû -
sor szol gál ta tó nem kö te lez he tõ ar ra, hogy a po li ti kai pár -
tok nak és moz gal mak nak a mû so rok ban szám sze rû en is
(má sod perc ben) egyen lõ meg je le né si le he tõ sé get biz to sít -
son.

3.3. A po li ti kai pár tok és moz gal mak sem köz vet ve,
sem köz vet le nül nem be fo lyá sol hat ják sem ma guk, sem
más ha son ló szer ve ze tek meg je le ní té sé nek kö rül mé nye it.

3.4. A mû sor szol gál ta tó po li ti kai hir de tést az or szág -
gyû lé si, il let ve az ön kor mány za ti vá lasz tá sok, to váb bá az
el ren delt nép sza va zás ide jén kí vül nem tesz köz zé. A po li -
ti kai hir de té sek köz zé té te lé nek sza bá lya i ra néz ve a mû sor -
szol gál ta tót csak a jog sza bá lyok elõ írá sai kö te le zik.

3.5. A mû sor szol gál ta tó nem ké szít olyan mû sor szá mot, 
amely egyet len po li ti kai párt vagy moz ga lom né ze te it nép -
sze rû sí ti, to váb bá nem to bo roz hat po li ti kai párt vagy moz -
ga lom ren dez vé nye in va ló rész vé tel re.

3.6. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la meg vá lasz tott for má -
ban sze re pel tet he ti a he lyi vagy or szá gos po li ti kai köz élet
ér dek lõ dé sé re szá mot tar tó sze mé lyi sé ge it, azon ban eb ben 
az eset ben sem vál hat a mû sor fo lyam egyet len po li ti kai
vagy esz mei né zet rend ki fe je zõ dé sé vé.

3.7. A mû sor szol gál ta tó sem po li ti kai párt tól és moz ga -
lom tól, sem köz pon ti vagy he lyi ál lam ha tal mi vagy ál lam -
igaz ga tá si szerv tõl, sem azok tiszt ség vi se lõ i tõl köz vet len
vagy köz ve tett olyan uta sí tást nem fo gad hat el, amely a
mû sor szol gál ta tás vagy a mû sor szá mok tar tal má ra, ide -
jére, mû sor kör nye ze té re, idõ tar ta má ra, to váb bá a szer -
kesz tés egyéb el ve i re vo nat koz nék.
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4. A hí rek, idõ sze rû po li ti kai mû so rok sok ol da lú sá gá -
nak és ki egyen sú lyo zott sá gá nak, a vi ta tott kér dé sek is mer -
te té sé nek, a vé le mé nyek, né ze tek sok fé le sé gé nek be mu ta -
tá sá ra vo nat ko zó el vek

4.1. A mû sor szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a köz vé le ményt fog lal koz ta tó, a köz ér dek lõ dés re
szá mot tar tó vagy a vi ta tott kér dé sek ben min den lé nye ges,
a he lyi köz élet szem pont já ból be fo lyá so ló vé le mény meg -
is mer he tõ le gyen.

4.2. A hí rek ben, il let ve po li ti kai mû so rok ban a véle -
mények ki nyil vá ní tá sá nak jo gát csak a mû sor idõ tar ta ma
kor lá toz hat ja, de az is csak az ará nyos ság szem pont jai
alap ján.

4.3. A mû sor szol gál ta tó kö te les ar ra, hogy a né zõ vé le -
mé nyé nek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges min den lé nye ges in -
for má ci ót és vé le ményt meg je le nít sen.

4.4. A mû sor szol gál ta tó tö rek szik ar ra, hogy a hí rek ben, 
il let ve a po li ti kai mû so rok ban a he lyi köz éle tet meg ha tá ro -
zó tár sa dal mi cso por tok vé le mé nye he lyet kap jon.

4.5. A mû sor köz zé té te lé nek nem aka dá lya, ha va la mely 
ál lás pont kép vi se le té re ob jek tív vagy szub jek tív ok ból
nincs le he tõ ség. Eb ben az eset ben az aka dály oká ról a mû -
sor szol gál ta tó a né zõt, tá jé koz tat ni kö te les.

4.6. A hír-, il let ve a po li ti kai mû sor ban meg je le nõ in for -
má ci ók for rá sát a mû sor szol gál ta tó el len õr zi, és ahol szük -
sé ges, meg je lö li. Ha több in for má ció el len té tes tar ta lom -
mal áll ren del ke zés re, azok kö zül leg alább két, egy más tól
füg get len hír for rás ból szár ma zó in for má ci ót kell köz zé -
ten ni az el lent mon dás ra tör té nõ egy ér tel mû fi gye lem fel hí -
vás mel lett.

4.7. A kü lön bö zõ vé le mé nyek meg szó lal ta tá sa kor a mû -
sor szol gál ta tó a vé le mény nyil vá ní tás hoz fû zõ dõ al kot má -
nyos jog el vei sze rint le he tõ sé get ad ar ra, hogy a meg szó -
la ló ál lás pont ját is mer tes se. Ez azon ban nem jár hat a sze -
mé lyi ség hez fû zõ dõ jo gok sé rel mé vel, meg fo gal ma zá sá -
ban pe dig nem le het dur va, il let ve al kal mas ar ra, hogy más
be csü le tét vagy jó hír ne vét sért se. Ha ez – kü lö nö sen élõ
mû sor ban – még is elõ for dul na, a mû sor szer kesz tõ nek ha -
la dék ta la nul kö zöl nie kell, hogy ez a meg szó la ló, nem pe -
dig a mû sor szol gál ta tó ál lás pont ja.

4.8. Hír- és po li ti kai mû so rok ban a mû sor ve ze tõ sa ját
párt po li ti kai kö tõ dé sét nem je le nít he ti meg, sa ját vé le mé -
nyét az el hang zott ál lás pon tok mel lett vagy el len nem is -
mer tet he ti.

4.9. Bár mely ál lás fog la lás vagy vé le mény a szer kesz tés
so rán nem vál toz hat meg úgy, hogy el lent mon dás ban áll -
jon a meg kér de zett ál lás pont já val.

4.10. Ha a hír- vagy po li ti kai mû sor ban tar tal mi vagy
tár gyi té ve dés hang zott el, azt a le he tõ leg ha ma rabb ki kell
ja ví ta ni a né zõ fi gyel mé nek er re tör té nõ egy ér tel mû fel hí -
vá sa mel lett.

4.11. Po li ti kai mû sor ban a mû sor ve ze tõ nek tö re ked ni
kell ar ra, hogy a részt ve võk egy más em be ri mél tó sá gá nak
tisz te let ben tar tá sá val fejt sék ki vé le mé nyü ket.

4.12. Hely re iga zí tást, il let ve ki fo gást le het köz zé ten ni
az érin tett ké rel mé re, il let ve kö te le zõ a köz zé té tel ak kor,

ha ezt jog erõs bí rói íté let vagy a Pa nasz bi zott ság határo -
zata elõ ír ja.

5. Az anya nyel vi kul tú ra ápo lá sá nak kö ve tel mé nyei
5.1. A sza bály zat elõ írá sa i nak al kal ma zá sa so rán a mû -

sor szol gál ta tó kö te les a ma gyar nyelv he lyes és pon tos
hasz ná la tá ra, ke rül ve az anya nyel vet ron tó for du la tok, a
ma gya rul is ki fe jez he tõ ide gen sza vak in do ko lat lan és
gya ko ri hasz ná la tát. Ide gen ne vek és sza vak hasz ná la ta kor 
a mû sor szol gál ta tó az adott nyelv fo ne ti kai és ki ej té si sza -
bá lya it ve szik fi gye lem be, ki vé ve, ha a hasz nált név vagy
ki fe je zés ma gya ros ki ej tés sel ke rült a köz tu dat ba.

5.2. A mû sor ve ze tõk nek fi gyel met kell for dí ta ni uk ar ra, 
hogy a meg szó la ló kat – sze mé lyük sé rel me nél kül – a ma -
gyar nyelv he lyes hasz ná la tá ra kész tes sék.

5.3. A mû sor szol gál ta tó kö te les ke rül ni a dur va, a trá -
gár, il let ve a sze mé rem sér tõ ki fe je zé sek al kal ma zá sát.
Ezek hasz ná la tá ra csak ak kor ke rül het sor, ha a mû sor té -
má ja vagy mon da ni va ló ja in do kol ja, és a he lyet te al kal ma -
zott hang jel zés e té má val vagy mon da ni va ló val nem har -
mo ni kus ha tást ered mé nyez ne.

6. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kul tú rá ja, éle tük be -
mu ta tá sá nak kö ve tel mé nyei

6.1. A mû sor szol gál ta tó – az er re szol gá ló spe ci á lis mû -
so ron kí vül is – e sza bály zat elõ írá sa i nak meg fe le lõ en sok -
ol da lú an és tár gyi la go san mu tat ja be a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját és ha gyo má nya it. 

En nek so rán a mû sor szol gál ta tó nem ad hat helyt a nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó, a köz gon dol ko -
dás ban ki ala kult ne ga tív szte re o tí pi ák nak.

6.2. A nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zó sze mé -
lye ket a tár sa dal mi élet kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sa i ban
kell be mu tat ni, és tar tóz kod ni kell at tól, hogy a meg je le ní -
tés egy ol da lú le gyen, il let ve hogy csak a ki sebb ség ha gyo -
má nyo san el fo ga dott sze re pe i ben tör tén jék.

6.3. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek be mu ta tá sa kor fi -
gyel met kell for dí ta ni ar ra, hogy ha gyo má nya ik, kul tú rá -
juk és mû vé sze tük be mu ta tá sa meg fe le lõ súllyal ki fe je zés -
re jus son.

6.4. A nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zó sze mé -
lyek nek ak kor is jo ga van sa ját nyel vén meg szó lal ni, ha a
ma gyar nyel vet egyéb ként ér ti és be szé li. Eb ben az eset -
ben a mû sor szol gál ta tó kö te le zett sé ge a tol má cso lás biz to -
sí tá sa.

7. A kul tu rá lis, tu do má nyos, vi lág né ze ti és val lá si sok fé -
le ség tár gyi la gos be mu ta tá sa

7.1. A mû sor szol gál ta tó kul tu rá lis mû so ra i ban tö rek szik 
ar ra, hogy be mu tas sa a nem ze ti és egye te mes mû vé szet ér -
té ke it, va la mennyi né zõi ré teg ér dek lõ dé sé nek fi gye lem -
be vé te lé vel.

7.2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i ban nép sze rû sí ti a mû -
vé sze ti al ko tá so kat és elõ se gí ti azok be fo ga dá sát. A mû -
sor szol gál ta tó a kul tu rá lis ér té kek ter jesz té sét úgy vég zi,
hogy meg kü lön böz te tést vagy ki zá ró la gos sá got nem al -
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kal maz va, a né zõt a kul tu rá lis ér ték fon tos sá gá nak el is me -
ré sé hez se gít se hoz zá.

7.3. Tu do má nyos mû sor nem szol gál tat ha tó a né zõ
egész sé gi ál la po tá nak köz vet len be fo lyá so lá sa cél já ból, il -
let ve e cél ra mód sze rek és esz kö zök nem ajánl ha tók.

7.4. A mû sor szol gál ta tó fe le lõs azért, hogy vi lág né ze ti,
il let ve val lá si meg gyõ zõ dé sét sér tõ né ze tek a mû sor ban ne
han goz has sa nak el.

7.5. A mû sor szol gál ta tó kö te les a vi lág né ze ti és val lá si
kér dé sek ben el fo gult ság tól men te sen áb rá zol ni a vi lág né -
ze tek re és val lá sok ra vo nat ko zó né ze te ket. A mû sor szol -
gál ta tó mû so rá ban vi lág né ze ti vagy val lá si pro pa gan da
nem foly tat ha tó.

7.6. A vi lág né ze ti, il let ve val lá si mû sor po li ti kai né ze tek 
nép sze rû sí té sé re nem szol gál hat, és nem irá nyul hat más
vi lág né zet vagy val lás el len.

7.7. A szer tar tá sok tar tal má ért a mû sor szol gál ta tó nem
tar to zik fe le lõs ség gel. A szer tar tá sok és más egy há zi ese -
mé nyek köz ve tí té se mû sor kör nye ze té nek ki ala kí tá sa kor
fi gye lem be kell ven ni a val lá sos em ber ér zel me it és a hit -
élet mél tó sá gát.

8. A meg kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott mû sor szá mok
köz zé té te le

8.1. A sza bály zat aláb bi meg ha tá ro zá sai sze rint a Szany
TV mû sor szol gál ta tó a kö vet ke zõ mû sor szá mo kat lát ja el
meg kü lön böz te tõ jel zé sek kel és szö ve ges fel ve ze tés sel:

– rek lá mok,
– köz ér de kû köz le mé nyek és jó té kony sá gi fel hí vás,
– po li ti kai és vá lasz tá si hir de té sek,
– kis ko rú ak szá má ra nem aján lott mû so rok,
– tá mo ga tott mû sor szá mok,
– val lá si és vi lág né ze ti mû so rok.
8.2. A rek lá mot a mû sor tól el kü lö ní tet ten, azo no sít ha tó

szig nál lal kell köz zé ten ni ak kor is, ha az be szél ge tés for -
má já ban hang zik el. A szig nál min den eset ben kü lön kon -
fe rá lás sal pó tol ha tó.

8.3. Köz ér de kû köz le mény és jó té kony sá gi fel hí vás
köz zé té te le ese tén min dig meg kell ne vez ni a köz zé te võ
szer ve zet, il let ve a köz le mény for rá sát. A jó té kony sá gi fel -
hí vás rek lá mo zás ra nem hasz nál ha tó.

8.4. A po li ti kai és vá lasz tá si hir de té se ket a mû sor tól el -
kü lö ní tet ten kell köz zé ten ni, meg je löl ve a köz zé té tel okát
(or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõk válasz -
tása, nép sza va zás).

8.5. A kö zön ség fi gyel mét kü lön fel kell hív ni min den
olyan mû sor szám ra, amely a kis ko rú fej lõ dé sét hát rá nyo -
san be fo lyá sol hat ja. A tör vény ben e kör be utalt mû so ro -
kon kí vül a mû sor szol gál ta tó az ilyen mû sor szá mok kö rét
ma ga ha tá roz hat ja meg. 

8.6. A tá mo ga tott mû sor szám tá mo ga tó ját a köz zé té telt
köz vet le nül meg elõ zõ en, vagy azt kö ve tõ en egy ér tel mû en
kell meg ne vez ni. A meg ne ve zés nem jár hat együtt a tá mo -
ga tó rek lám já val.

8.7. A val lá si vagy vi lág né ze ti mû sor szá mo kat köz vet le -
nül meg elõ zõ en és azt kö ve tõ en egy ér tel mû en tá jé koz tat ni

kell a né zõt a mû sor jel le gé rõl. Szer tar tás vagy egy há zi ese -
mény köz ve tí té se kor meg kell ne vez ni a tar ta lo mért fe le lõs
egy há zat.

9. A kis ko rú ak ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
9.1. A mû sor szol gál ta tó a kis ko rú ak szel le mi és er köl csi 

fej lõ dé sé re sú lyo san ár tal mas mû sor szá mo kat nem köz -
vetít.

9.2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i val igyek szik elõ se gí -
te ni a kis ko rú ak szel le mi, tár sa dal mi és er köl csi fej lõ dé sét, 
a vi lág meg is me ré sét és po zi tív ma ga tar tás min ták ki ala ku -
lá sát.

9.3. A mû sor szol gál ta tó vé di a kis ko rú ak sze mé lyi sé gi
jo ga it és em be ri mél tó sá gát. Ezen be lül a mû sor szol gál ta tó 
nem él vissza a kis ko rú ta pasz ta lat lan sá gá val és nem hasz -
nál ja ki azt, a kis ko rút nem hoz za ne vet sé ges hely zet be, és
nem te szi ki sem fi zi kai, sem lel ki meg pró bál ta tás nak.
Gyer mek ko rú sze mély a mû sor ban csak szü lõ je, tör vé nyes 
kép vi se lõ je vagy osz tály fõ nö ke jó vá ha gyá sá val szó lal tat -
ha tó meg.

9.4. Kis ko rú ak szá má ra ké szült mû so rok ban dur va, sze -
mé rem sér tõ ki fe je zés, il let ve ká rom ko dás nem hasz nál ha -
tó, még hang jel zés sel tör tént he lyet te sí tés sel sem.

10. Rek lám te vé keny ség, tá mo ga tás
10.1. A rek lám nem él het vissza a fo gyasz tó bi zal má val, 

nem hasz nál hat ja ki ta pasz ta lat lan sá gát vagy tudatlan -
ságát.

10.2. A rek lám nem kelt het fé lel met, nem di csér he ti fel
az erõ sza kos ma ga tar tást, az em be ri és ter mé sze ti kör nye -
zet ká ro sí tá sát, az ál la tok kín zá sát.

10.3. A rek lám nem iga zol hat hát rá nyos fa ji, val lá si
vagy nem be li meg kü lön böz te tést, áb rá zo lás mód ja nem
sért he ti az em be ri mél tó sá got.

10.4. A rek lám nem irá nyul hat nem kel lõ mennyi ség ben 
ren del ke zés re ál ló áru ra, szol gál ta tás ra.

10.5. A rek lám nem le het túl zó, nem ve zet he ti fél re, il -
let ve té veszt he ti meg a fo gyasz tót sem köz vet ve, sem köz -
vet le nül, kü lö nös te kin tet tel:

– ter mék, szol gál ta tás leg fon to sabb tu laj don sá ga i ra,
– áru ér té ké re és a tény le ge sen fi ze ten dõ tel jes ár ra,
– a fi ze tés egyéb fel té te le i re,
– a szál lí tás ra, a cse ré re, a vissza vé tel re, a ja ví tás ra és a

kar ban tar tás ra,
– a ga ran ci á lis fel té te lek re,
– a szer zõi jo gok ra és ipa ri tu laj don jo gok ra,
– a hi va ta los mi nõ sí tés re,
– a jó té kony sá gi cél ra for dí tan dó há nyad ra.
10.6. A rek lám nem él het vissza a mû sza ki és tu do má -

nyos ku ta tá si ered mé nyek kel. A rek lám nem tün tet het fel
tu do má nyo san meg ala po zott nak olyan ál lí tá so kat, me lyek
nem azok. A rek lám ban sze rep lõ sze mé lyek nem kelt het -
nek olyan kép ze tet, hogy a ter mé ket or vos ajánl ja.

10.7. Az össze ha son lí tá sok nak bi zo nyít ha tó té nyen kell
ala pul ni, me lyek füg get len for rás ból szár maz nak.
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10.8. A rek lám nem ront hat ja más ter mé kek, cég vagy
sze mély hi te lét.

10.9. A rek lám nem mu tat hat be olyan sze mélyt vagy tu -
laj do nát, aki er re elõ ze te sen nem adott en ge délyt.

10.10. A rek lám nem hasz nál hat ja jog ta la nul más cég,
vál la lat vagy in téz mény ne vét, hang ha tá sok kal azok kez -
dõ be tû it vagy go od will jét.

10.11. A rek lám nem má sol hat ja le más rek lá mok ál ta lá -
nos meg je le né sét vagy rész le te it olyan mó don, hogy fél re -
ve ze tõ le gyen.

10.12. A rek lám csak ma gyar nyel vû le het. Ez alól csak
a szlo gen, il let ve a rek lám dal ké pez ki vé telt, azon ban a
szlo gent ma gyar nyel ven is kö zöl ni kell.

10.13. A rek lám nem tar tal maz hat por nog ra fi kus szö ve -
get, il let ve nem szól hat ön cé lú an a sze xu a li tás ról. A rek -
lám nem hasz nál hat dur va vagy a köz íz lést sér tõ sza va kat
és ki fe je zé se ket.

10.14. Nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl, il let ve egy há zi
szer tar tá sok ról ké szí tett mû sor szá mo kat meg elõ zõ en vagy 
azt kö ve tõ en rek lám nem kö zöl he tõ. Je len sza bály zat cél -
jai meg va ló su lá sa ér de ké ben a Szany TV fõ szer kesz tõ je
meg ha tá roz hat egyéb olyan mû sor szá mo kat és mû sor idõ -
ket is, ame lyek ben rek lám nem te he tõ köz zé.

10.15. A rek lám szer zõ dé se ket ma ga a mûsorszolgál -
tató, vagy az ez zel meg bí zott sze mély kö ti meg. Ha köz zé -
té tel után jut a mû sor szol gál ta tó tu do má sá ra, hogy a rek lá -
mot nem le he tett vol na köz ve tí te ni, kö te les ha la dék ta la nul
a rek lám köz ve tí té sét meg szün tet ni.

10.16. A mû sor tá mo ga tó ja nem be fo lyá sol hat ja a mû -
sor szám tar tal mát, il let ve el he lye zé sét.

10.17. A tá mo ga tót a mû sor szám elõtt és az után egy ér -
tel mû en meg kell ne vez ni. A meg ne ve zés rek lá mo zás ra
nem hasz nál ha tó fel.

11. A köz ér de kû köz le mé nyek köz zé té te le
11.1. A köz ér de kû köz le mé nyek for rá sát és hi te les sé gét

a mû sor szol gál ta tó el len õriz ni kö te les.
11.2. Ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot el lá tó

szer ve zet ál tal kö zöl ni kí vánt köz ér de kû köz le ményt a mû -
sor szol gál ta tó in gye ne sen te szi köz zé. Mél tány lást ér dem -
lõ ok ese tén a ter mé sze tes sze mély ál tal köz zé ten ni kí vánt
köz ér de kû köz le mény is in gye nes.

11.3. A köz ér de kû cél tá mo ga tá sá ra irá nyu ló köz ér de kû 
köz le ményt a mû sor szol gál ta tó té rí tés el le né ben te szi köz -
zé. Té rí tés men tes köz ér de kû köz le mény csak il le té kes sze -
mély tõl és írás ban fo gad ha tó el.

11.4. A köz ér de kû köz le mény köz zé té te le vagy be mon -
dó ál tal tör tént fel ol va sás sal, vagy a tech ni kai elõ írá sok fi -
gye lem be vé te lé vel ké szí tett hang anyag le ját szá sá val tör -
tén het.

11.5. A köz ér de kû köz le ményt ha la dék ta la nul, az át vé -
te lé tõl szá mí tott el sõ mû sor szá mot meg elõ zõ en köz zé kell
ten ni, ha a köz zé té tel el ma ra dá sa az élet- és va gyon biz ton -
sá got, tár sa dal mi cso por tok vagy sze mé lyek méltányol -
ható gaz da sá gi ér de ke it ve szé lyez tet né vagy kár oko zás sal
jár na.

12. A mû sor ké szí tõk ön ál ló sá ga, füg get len sé ge és fe le -
lõs sé ge

12.1. A mû sor szol gál ta tó nál mun ka vég zés re irá nyu ló
jog vi szony ban ál ló mû sor ké szí tõk te vé keny sé gü ket az
 arra vo nat ko zó jog sza bá lyok és e sza bály zat ke re te in be lül 
füg get le nül vég zik. A mû sor ké szí tõ a mû sor szol gál ta tó er -
re il le té kes ve ze tõ in kí vül nem uta sít ha tó. A mû sor ké szí tõ -
nek jo ga van ar ra, hogy a jog sza bályt sér tõ vagy e sza bály -
zat tal el len té tes uta sí tás vég re haj tá sát meg ta gad ja. Az uta -
sí tás meg ta ga dá sá nak oká ról és kö rül mé nye i rõl a mû sor -
szol gál ta tó il le té kes ve ze tõ je és a mû sor ké szí tõ ál tal alá írt
jegy zõ köny vet kell ha la dék ta la nul fel ven ni.

12.2. A fe le lõs szer kesz tõ és a fõ szer kesz tõ mû sor ér té -
ke lé se nem mi nõ sül a mû sor ké szí tõi füg get len ség meg sér -
té sé nek. Ab ban az eset ben, ha a mû sor ér té ke lés a mû sor -
ké szí tõ szá má ra sé rel mes, jo ga van azt írás ban rög zí te ni.

12.3. A mû sor ké szí tõ nem kö te lez he tõ meg gyõ zõ dé sé -
vel vagy lel ki is me re té vel el len té tes tar tal mú mû sor szám
ké szí té sé re vagy az ab ban va ló köz re mû kö dés re. Eb ben az
eset ben a mû sor ké szí tõ nek jo ga van ne vét a mû sor szám ról
le vé tet ni, ez azon ban nem aka dá lyoz za meg a mû sor köz -
zé té te lét. A mû sor ké szí tõt meg il le ti a jog sza bá lyok sze rint
a szel le mi al ko tás hoz fû zõ dõ jog vé del me. En nek sza bá -
lya it a mû sor ké szí tõ fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló szer zõ dés -
ben rög zí te ni kell.

12.4. A mû sor ké szí tõt al kot má nyos jo ga i nak gya kor lá -
sá ban a mû sor szol gál ta tó nem aka dá lyoz hat ja meg. A mû -
sor ké szí tõt te vé keny sé ge so rán meg il le ti a saj tó ról szó ló
1986. évi II. tör vény ben fog lalt vé de lem.

12.5. A mû sor ké szí tõ te vé keny sé ge so rán nem sért he ti
az ál lam pol gá rok tá jé ko zó dá sá hoz fû zõ dõ jo gát, nem ve -
szé lyez tet he ti a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi ér -
de ke it és az ál lam pol gá rok élet- és va gyon biz ton sá gát.

12.6. A mû sor ké szí tõ fon tos in for má ci ó kat nem hall gat -
hat el vi tás eset ben, kü lö nö sen ak kor, ha az in for má ció
sze mé lyi sé gi jo go kat sér te ne, er köl csi vagy anya gi kárt
okoz na; a mû sor ké szí tõ kö te les kon zul tál ni az il le té kes ve -
ze tõ vel.

12.7. A mû sor ké szí tõ nem fe le lõs azo kért a vál toz ta tá -
so kért, ame lye ket tud ta nél kül vagy til ta ko zá sa el le né re
haj tot tak vég re mû so rán.

12.8. A mû sor ké szí tõ sa ját vé le mé nyét, meg gyõ zõ dé sét
vagy elõ íté le te it a mû sor ban nem fejt he ti ki, és nem kelt het 
olyan be nyo mást, hogy az el hang zott ál lás pont a mû sor -
szol gál ta tó vé le mé nye.

12.9. A mû sor ké szí tõ nek a mû sor ban va ló sze mé lyes
köz re mû kö dé se so rán ke rül nie kell az in du la tos meg nyil -
vá nu lá so kat, il let ve azt, hogy más in du la tos meg nyil vá nu -
lá so kat el fo gad jon. A mû sor ké szí tõ nek tisz te let ben kell
tar ta nia a mû sor ban részt ve võk ál lás pont ját, il let ve sze -
mé lyes meg je le né sét. A mû sor ve ze tõ nem te het meg jegy -
zést a mû sor ban részt ve võk tár sa dal mi hely ze té re, tes ti
adott sá ga i ra, ne vé re, csa lá di ál la po tá ra és nem hasz nál hat
olyan ki fe je zé se ket vagy te remt het olyan hely ze tet, amely -
ben a részt ve võk ne vet sé ges sé vál ná nak vagy egyéb ként
meg alá zó hely zet be ke rül né nek.
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12.10. A mû sor ké szí tõ köz vet le nül részt ve het a mû sor -
ké szí tés el ve i nek ala kí tá sá ban, eh hez ész re vé te le ket fûz -
het. Ál lás pont juk ki fej té sé ben a mû sor ké szí tõk egyen lõ
jo go kat él vez nek.

13. Össze fér he tet len sé gi és ma ga tar tá si sza bá lyok

13.1. A mû sor szol gál ta tó mun ka tár sa min den, a mû sor -
szol gál ta tó val bár mely fog lal koz ta tá si – így kü lö nö sen:
mun ka-, a Pol gá ri tör vény könyv alap ján ki ala kí tott meg bí -
zá si, vál lal ko zá si – jog vi szony ban ál ló, a mû sor fo lyam el -
ké szí té sé ben al ko tói fe le lõs ség gel köz re mû kö dõ sze mély.

13.2. A mun ka tár sak sem ma gán éle tük ben, sem mun ka -
he lyü kön kí vü li tár sa dal mi éle tük ben nem ve szé lyez tet he -
tik a mû sor szol gál ta tó jó hír ne vét.

13.3. A 13.1. pont sze rin ti mun ka társ nem le het po li ti kai 
párt vagy moz ga lom ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je. A hí rek ben és 
a po li ti kai mû so rok ban sze rep lõ 13.1. pont sze rin ti mun ka -
társ po li ti kai párt vagy moz ga lom ne vé ben köz sze rep lést
nem vál lal hat.

13.4. A mun ka tár sak írott po li ti kai saj tó ter mék szer -
kesz tõi nem le het nek. Ab ban az eset ben, ha e te vé keny ség
nem ve szé lyez te ti a mû sor szol gál ta tó pár tat lan ság ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé gét, a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ je a
 tevékenységre írás ban en ge délyt ad hat, amely ben sza -
bályozni kell a te vé keny ség re vo nat ko zó rész le tes felté -
teleket.

13.5. Ha a mun ka társ egye sü let vagy nem po li ti kai cél ra 
lét re jött tár sa dal mi szer ve zet ve ze tõ sé gi tag ja, il let ve ala -
pít vány ku ra tó ri u mi tag ja, gaz dál ko dó szer ve zet tulajdo -
nosa vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, ezen szer ve ze tek -
re vo nat ko zó mû sort nem ké szít het.

13.6. Amennyi ben a mû sor ké szí tõ or szág gyû lé si vagy
ön kor mány za ti kép vi se lõ-je lölt sé get vál lal, en nek be je len -
té sé tõl a vá lasz tás nap já ig (két for du ló ese tén a szá má ra
dön tést ho zó na pig) a mû sor ké szí tés ben nem ve het részt.
Ha a mû sor ké szí tõt or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti
kép vi se lõ vé meg vá laszt ják, man dá tu ma ér vé nyes sé ge ide -
jén po li ti kai, köz éle ti vo nat ko zá sú mû sor ké szí té sé ben
nem ve het részt.

13.7. A mû sor ké szí tõ más mû sor szol gál ta tó nál te vé -
keny sé get csak a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ jé nek írá sos en -
ge dé lyé vel vé gez het.

13.8. A mû sor szol gál ta tó ve ze tõi, il let ve azok kö ze li
hoz zá tar to zói nem le het nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, tu laj do -
no sai és fel ügye lõ bi zott sá gi tag jai azon gaz dál ko dó szer -
ve ze tek nek, ame lyek kel a mû sor szol gál ta tó gaz da sá gi cél -
ra irá nyu ló szer zõ dést köt.

13.9. A mun ka tár sak aján dé kot a szo ká sos aján dék tár -
gya kon kí vül nem fo gad hat nak el és tá mo ga tott mû sor -
szám be vé te lé bõl, to váb bá mû sor szám hoz kap cso ló dó
rek lám be vé tel bõl köz vet len nem ré sze sül het nek. Tá mo ga -
tott mû sor szám mû sor ké szí tõ je nem le het a tá mo ga tó gaz -
dál ko dó szer ve zet tu laj do no sa, fe le lõs tiszt ség vi se lõ je, fel -
ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja és nem áll hat a tá mo ga tó val
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban. Eze ket a ren del -

ke zé se ket al kal maz ni kell a fel so rolt sze mé lyek kö ze li
hoz zá tar to zó i ra is.

13.10. A mun ka tár sak ma ga tar tá suk kal, vi sel ke dé sük -
kel és kül sõ meg je le né sük kel nem sért he tik a mû sor szol -
gál ta tó jó hír ne vét.

13.11. A mun ka társ nem hoz hat nyil vá nos ság ra olyan
ada tot, amely a mû sor szol gál ta tó üz le ti ti tok kö ré be tar to -
zik. Az üz le ti ti tok kö rét a mun ka társ mun ka vég zés re irá -
nyu ló szer zõ dé sé ben rög zí te ni kell.

13.12. A mû sor ké szí tõ nek min dig fi gye lem be kell azt
ven nie, hogy a mû sor ban meg je le nõ sze mé lyek szá má ra a
nyil vá nos ság nem ter mé sze tes kö zeg, ezért tö re ked nie kell 
ar ra, hogy a sze rep lõ sze mély ilyen irá nyú fe szült sé gét le -
ve zes se. A mû sor ban sze rep lõ sze mély ta pasz ta lat lan sá gá -
val a mû sor ké szí tõ nem él het vissza, kü lö nö sen kis ko rú ak
és tár sa dal mi sze rep kö rük ben ki szol gál ta tott sze mé lyek
ese té ben.

13.13. A mû sor ké szí tõ ma ga tar tá sá ban nem te het kü -
lönb sé get a részt ve võk tár sa dal mi hely ze te kö zött. Ezen
be lül tö re ked nie kell ar ra, hogy egy for ma meg szó lí tá so kat
al kal maz zon a sze rep lõk irá nyá ban, azok tár sa dal mi hely -
ze té tõl füg get le nül. A meg szó lí tá sok ban a köz nyelv ben
sze rep lõ ud va ri as for má kat kell hasz nál ni, ide ért ve a sze -
rep lõ hi va ta li rang já val vagy fog lal ko zá sá val tör té nõ meg -
szó lí tást („X úr”, ,,X-né asszony”, „kis asszony”, „ál lam tit -
kár úr”, „pol gár mes ter úr”, „ta nár úr” stb.). A te ge zõ dést
le he tõ ség sze rint ke rül ni kell. A mû sor ké szí tõ nem hasz -
nál hat bi zal mas meg szó lí tá so kat, il let ve olyan meg szó lí tá -
so kat, ame lyek a sze rep lõ sze mély alá ren delt tár sa dal mi
hely ze té re utal nak. Kis ko rú sze mélyt csak 14 éves ko ra
alatt le het te gez ni és ke reszt ne vén szó lí ta ni.

13.14. Az if jú ság szá má ra ké szült mû so rok ban, ha a
mû sor ké szí tõk és sze rep lõk egy kor osz tály ba tar toz nak, a
te ge zõ dés és az if jú ság ra jel lem zõ bi zal mas hang nem
hasz ná la ta meg en ge dett.

14. A mû sor ké szí tés szak mai sza bá lyai

14.1. A Szany TV köz mû sor-szol gál ta tó fel ada ta az,
hogy hi te le sen, pon to san, tár gyi la go san, idõ sze rû en és ki -
egyen sú lyo zot tan tá jé koz tas son a hely ben tör tént ese mé -
nyek rõl, köz ve tít se a he lyi és kul tú ra ér té ke it és ered mé -
nye it, biz to sít son esély egyen lõ sé get a tár sa da lom tag ja i -
nak meg nyil vá nu lá sá ra, szol gál ja a tár sa da lom ré te ge i nek
spe ci á lis igé nye it és ér dek lõ dé sét.

14.2. En nek ér de ké ben a mû sor szol gál ta tó szín vo na las
elõ ké szí tõ mun ká val és fel ké szül ten kö ze lít a mû sor szol -
gál ta tás ban elõ adó dó té mák hoz, mel lõ zi az elõ íté le te ket, a
köz he lye ket és szte re o tí pi á kat.

14.3. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la el kö ve tett té ve dést
azon nal is mer je el, és jut tas sa a né zõ tu do má sá ra. A mû -
sor szol gál ta tó a tu da tos meg té vesz tés esz kö ze i vel so ha és
sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem él het, és az eb bõl
adó dó kárt vi sel nie kell.

14.4. A mû sor szol gál ta tó nak tar tóz kod nia kell el len õri -
zet len té nyek, szá mok és ada tok köz lé sé tõl. 
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14.5. A mû sor szol gál ta tó nak tisz te let ben kell tar ta nia az 
ár tat lan ság vé lel mé hez fû zõ dõ al kot má nyos jo got. 

14.6. A nem ze ti, et ni kai és egyéb ki sebb sé gek, val lá si
fe le ke ze tek, né pek és nem ze tek, moz gás kor lá to zot tak, fo -
gya té ko sok, bár mely kor osz tály hoz tar to zó em be rek meg -
ne ve zé se kor nem han goz hat el olyan ki fe je zés, amely az
érin tet tek re néz ve sér tõ.

14.7. A mû sor szol gál ta tó – a kri ti kai te vé keny ség ki vé -
te lé vel – nem nyil vá nít hat vé le ményt más mû sor szol gál ta -
tó ról. A mû sor szol gál ta tó bel sõ élet érõl in for má ci ót csak
ak kor le het köz zé ten ni, ha az érin ti a köz éle tet és szá mot
tart hat a né zõ ér dek lõ dé sé re. A mû sor szol gál ta tó ne vé ben
nyi lat ko zó sze mé lyek kö rét a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ je
írás ban ha tá roz za meg.

14.8. A sze rep lõ ket tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a mû -
sor nak mi a cél ja és ki lesz a töb bi sze rep lõ. Egye nes adás -
ban a sze rep lõk kel is mer tet ni kell az egye nes adás sa já tos -
sá ga it és a szük sé ges vi sel ke dé si sza bá lyo kat. A fel vé tel a
sze rep lõ hoz zá já ru lá sa nél kül nem hasz nál ha tó fel, azon -
ban a sze rep lõ nem el len õriz he ti a rész vé te lé vel ké szült
mû sor szám ban más sze rep lõk ál tal mon dot ta kat. A fe le lõs
tiszt sé get be töl tött sze mélyt a mû sor ké szí tõ tör vény ben
fog lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé re fi gyel mez tet he ti.

14.9. Ti tok vé de lem kö ré be, il let ve a sze mé lyes ada tok
vé del mé re vo nat ko zó tör vény ben fog lalt ada tok tár gyá ba
esõ kér dés re a sze rep lõ sze mély a vá lasz adást meg ta gad -
hat ja.

14.10. A sze rep lõ sze mé lyek ma gán éle té re vo nat ko zó
kér dés csak ak kor te he tõ fel, ha a kér dés fel te vé sé be a sze -
mély elõ ze te sen be le egye zett. Még eb ben az eset ben is
ügyel ni kell ar ra, hogy a kér dés a jó íz lést, il let ve a sze -
mély jó hír ne vét, be csü le tét ne sért se.

14.11. Köz vé le mény-ku ta tá si ered mé nye ket és sta tisz ti -
ká kat mû sor ban fel hasz nál ni csak pon to san, a for rás meg -
je lö lé sé vel és az ada tok ma ni pu lá lá sa nél kül sza bad.

14.12. Ar chív anyag fel hasz ná lá sa kor egy ér tel mû en
meg kell je löl ni an nak idõ tar ta mát, és te kin tet be kell azt
ven ni, hogy az ar chív anyag ban sze rep lõ sze mé lyek ál lás -
pont já nak meg vál to zá sa foly tán jo ga ik és jo gos ér de ke ik
ne sé rül je nek.

15. A vé tel kör zet el lá tá sá nak irány el vei
15.1. A mû sor szol gál ta tó a reá vo nat ko zó táv köz lé si

 hatósági en ge dé lyek alap ján – a le he tõ sé ge i hez mért leg -
ma ga sabb mû sza ki szín vo na lon – szol gál tat mû sort a vé -
tel kör zet ben élõ la kos ság szá má ra.

15.2. Mû sza ki hi ba ese tén azon nal tá jé koz tat ni kell a
né zõ ket a hi bá ról, an nak oka i ról és vár ha tó idõ tar ta má ról.
A né zõ tõl min den eset ben el né zést kell kér ni. A mû sor -
szol gál ta tó mû so ra it a jog sza bá lyok ban és a szab vá nyok -
ban elõ írt au dio tech ni kai szín vo na lon kell su gá roz ni.

15.3. A mû sor szol gál ta tó együtt mû kö dik a he lyi ön kor -
mány zat tal, a mû sor szol gál ta tás tar tal má nak ará nyos sá ga
és sok szí nû sé ge ér de ké ben, to váb bá jog sza bály ban elõ írt
kö te le zett sé gé nek sé rel me nél kül se gít sé get nyújt a he lyi
nyil vá nos ság fó ru ma i nak meg te rem té sé hez.

15.4. A mû sor szol gál ta tó a né zõ vel rend sze res kap cso -
la tot tart. A kap cso lat tar tás köz vet len for má in kí vül a mû -
sor szol gál ta tó rend sze re sen nyil vá nos ság ra hoz za mû sor -
szer ke ze tét és a mû so rok tar tal mát, to váb bá mû sor is me re -
tek kel és mû sor aján la tok kal se gí ti a né zõk vá lasz tá sát.

15.5. A mû sor vál toz ta tás jo gát a mû sor szol gál ta tó fenn -
tart ja.

15.6. A mû sor ral kap cso la tos né zõi pa naszt köz lõ le ve -
lek re a mû sor szol gál ta tó nak vá la szol ni kell, és tö re ked nie
kell ar ra, hogy hi va ta los el já rás ra az ügy ben ne ke rül -
jön sor.

15.7. A Szany TV rész le tes mû sor struk tú rá ja ezen sza -
bály zat mel lék le te ként an nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké -
pe zi.

16. A Szany TV mû sor ide jé ben a köz szol gá la ti mû sor -
szám ará nya

A mû sor szol gál ta tás adás ide je he ten te négy óra, amely
túl nyo mó rész ben köz szol gá la ti mû sor szá mok ból áll.
A mû sor idõn be lül a köz szol gá la ti mû sor szá mok – így kü -
lö nö sen a he lyi hí rek, köz ér de kû in for má ci ók, he lyi tör té -
né sek stb. – a na pi mû sor idõ leg alább 50%-át te szi ki.

A kép új ság egész hó nap ban mû kö dik, a hí rek, in for má -
ci ók, kö szön tõk fris sí té se he ti két al ka lom mal – hét fõn és
pén te ken es te – tör té nik. A he lyi tv mû sor ide je alatt a kép -
új ság szü ne tel.

A kü lön fé le köz szol gá la ti mû sor szá mok mû sor ba szer -
kesz té sét ha von ta a fõ szer kesz tõ ve ze té sé vel és felelõs -
sége mel lett elõ re ter ve zi a szer kesz tõ bi zott ság.

17. Ha tály ba lép te tõ ren del ke zé sek
A Szany TV je len mû sor szol gál ta tá si sza bály za ta 2007.

feb ru ár 1. nap já tól ha tá lyos.

Szany, 2007. feb ru ár 1.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról
(2007. július 26.–augusztus 1.)

(Azok a jo gi ak tu sok, ame lyek nek a cí me nor mál sze dés sel je le nik meg, a me zõ gaz da sá gi ügyek na pi in té zé sé re
vo nat koz nak, és rend sze rint csak kor lá to zott ide ig ma rad nak ha tály ban.

Va la mennyi más jog sza bály cí mét vas ta gon sze dik, és elõt te csil lag sze re pel.)

A kö zös sé gi jo gi ak tu sok vi lág há lón (in ter ne ten) va ló té rí tés men tes el ér he tõ sé ge:
http://eu ro pa.eu.int/eur-lex/lex/JO In dex.do?ihm lang=hu

194. 50. év fo lyam L 194. szám (2007. jú li us 26.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 879/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 25.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé pé si
árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló behozatali áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 880/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 25.) a ga bo na ága zat ra vo nat ko zó egyes kö -
zös sé gi vám kon tin gen sek és vám pla fo nok meg nyi tá sá ról és ke ze lé sé rõl szó ló 2133/2001/EK
ren de let nek a 2309 90 KN-kód alá tar to zó, az ál la ti ta kar má nyo zás ra hasz nált ké szít mé -
nyek te kin te té ben való mó do sí tá sá ról

A Bi zott ság 881/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 25.) a bi zo nyos vám kon tin gen sek és preferen -
ciális meg ál la po dá sok alap ján történõ cu kor ter mék-be ho za tal ra vo nat ko zó, 2007. jú li us 9. és
20. kö zött ké rel me zett en ge dé lyek ki bo csá tá sá nál al kal ma zan dó oda íté lé si együttható meg ha tá ro -
zá sá ról

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/527/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú li us 25.) Bul gá ria és Ro má nia szá má ra a 2003. ja nu ár 1-je
és 2006. de cem ber 31-e kö zött fel hal mo zó dott kész le tek te kin te té ben az er dé sze ti sza po rí tó -
anya gok for gal ma zá sá ról szóló 1999/105/EK irány elv tõl va ló el té rés en ge dé lye zé sé rõl [az
ér te sí tés a C(2007) 3541. szá mú do ku men tum mal tör tént]

Az EU-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok 

AZ EU-SZER ZÕ DÉS V. CÍME ALAP JÁN EL FO GA DOTT JOGI AK TU SOK

* A Ta nács 2007/528/KKBP együt tes fel lé pé se (2007. jú li us 23.) a mér ték te len sé rü lést oko zó -
nak vagy meg kü lön böz te tés nél kül hatónak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos fegy ve rek al kal -
ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá sá ról szó ló egyez mény nek az eu ró pai biztonsági
stra té gia ke re té ben tör té nõ tá mo ga tá sá ról

2007/32. szám H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 1795

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek



195. 50. év fo lyam L 195. szám (2007. jú li us 27.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 882/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé pé si
árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló behozatali áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 883/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a ga bo na fé lék in ter ven ci ós hi va ta lok
ál tal tör té nõ át vé te lé re vo nat ko zó eljárások lét re ho zá sá ról, va la mint a ga bo na mi nõ sé gé -
nek meg ha tá ro zá sá ra szolgáló elem zé si mód sze rek meg ál la pí tá sá ról szó ló 824/2000/EK
rendelet mó do sí tá sá ról

* A Bi zott ság 884/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) az E 128 Vö rös 2G élel mi szer-szí ne zék -
ként tör té nõ fel hasz ná lá sát fel füg gesz tõ sür gõs sé gi in téz ke dé sek rõl1

A Bi zott ság 885/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a vaj ra szó ló ex port-vissza té rí tés meg nem ál -
la pí tá sá ról az 581/2004/EK ren de let ben meg ha tá ro zott fo lya ma tos pá lyá za ti el já rás ke re té ben

A Bi zott ság 886/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a 996/2007/EK ren de let tel meg nyi tott, so -
vány mar ha- és bor jú da ga dó ra vonatkozó vám kon tin gens ke re té ben a 2007. jú li us 1-jé tõl 2008. jú -
ni us 30-ig terjedõ idõ szak ra be nyúj tott ké rel mek re vo nat ko zó be ho za ta li engedélyek kibocsátá -
sáról

A Bi zott ság 887/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a Szer zõ dés I. mel lék le té ben nem sze rep lõ
áruk for má já ban ex por tált egyes tej ter mé kek re vo nat ko zó vissza té rí té si rá ták rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 888/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a Szer zõ dés I. mel lék le té ben nem sze rep lõ
áruk for má já ban ex por tált egyes ga bo na- és rizs ter mé kek re vo nat ko zó vissza té rí té si rá ták meg ál la -
pí tá sá ról

A Bi zott ság 889/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a ga bo na fé lék, il let ve rizs fel hasz ná lá sá val
ké szült fel dol go zott ter mé kek exportjára al kal ma zan dó vissza té rí té sek rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 890/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a ga bo na ala pú ke ve rék ta kar má nyok ex -
port-vissza té rí té se i nek rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 891/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a ga bo na ága zat ban al kal ma zan dó ter me lé si
vissza té rí té sek rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 892/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 26.) a 327/98/EK ren de let tel a 2007. jú li u si al idõ -
szak ra meg nyi tott vám kon tin gen sek ke re té ben tör té nõ rizs be ho za tal ra vo nat ko zó en ge dé lyek ki bo -
csá tá sá ról

IRÁNY EL VEK

* A Bi zott ság 2007/48/EK irány el ve (2007. jú li us 26.) a 2002/53/EK ta ná csi irány elv 7. cik ké -
nek al kal ma zá sá ban egyes me zõ gaz da sá gi nö vény fa jok faj tái ese té ben mi ni má li san vizs gá -
lan dó jel lem zõk és a vizs gá lat mi ni mum fel té te lei vo nat ko zá sá ban a vég re haj tá si in téz ke dé -
sek meg ha tá ro zá sá ról szó ló 2003/90/EK irány elv mó do sí tá sá ról1

* A Bi zott ság 2007/49/EK Irány el ve (2007. jú li us 26.) a 2002/55/EK ta ná csi irány elv 7. cik ké -
nek al kal ma zá sá ban a zöld ség fa jok egyes faj tá i nak a vizs gá la ta kor mi ni má li san fi gye lem be 
vett jel lem zõk és a vizs gá lat el vég zé sé nek mi ni mum kö ve tel mé nyei te kin te té ben tör té nõ vég -
re haj tá si in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá ról szó ló 2003/91/EK irány elv mó do sí tá sá ról1

1 EGT vo nat ko zá sú szö veg

1796 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2007/32. szám



Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/529/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. már ci us 21.) a Szlo vák Köz tár sa ság ál tal a Slo vens ké lo de ni ce
Ko már no vál la lat nak nyúj tan dó C 21/06 (ex N 635/05) szá mú ál la mi tá mo ga tás ról [az ér te -
sí tés a C(2007) 1182. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

2007/530/Eu ra tom:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú li us 17.) a nuk le á ris biz ton ság gal és hul la dék ke ze lés sel fog -
lal ko zó eu ró pai ma gas szin tû cso port lét re ho zá sá ról1

2007/531/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú li us 26.) a szer ves ol dó sze rek egyes te vé keny sé gek nél és be -
ren de zé sek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán keletkezõ il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá -
sá nak kor lá to zá sá ról szó ló 1999/13/EK ta ná csi irány elv 2008 és 2010 kö zöt ti idõ szak ban
tör té nõ vég re haj tá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi je len té sek hez kap cso ló dó kér dõ ív rõl [az ér te sí -
tés a C(2007) 3547. szá mú do ku men tum mal tör tént]

196. 50. év fo lyam L 196. szám (2007. jú li us 28.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 895/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé pé si
árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló behozatali áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 896/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) az In di á ból szár ma zó di hid ro-mir ce nol 
be ho za ta lá ra ide ig le nes döm ping el le nes vám ki ve té sé rõl

* A Bi zott ság 897/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a
bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl szóló 1493/1999/EK ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i -
nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 1623/2000/EK bi zott sá gi ren de let mó do sí tá sá ról

* A Bi zott ság 898/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) a 41/2007/EK ta ná csi ren de let nek a IIa
és IV ICES-öve zet ben a sprat tál lo mány ra vo nat ko zó fo gá si kor lá to zá sok te kin te té ben tör -
té nõ mó do sí tá sá ról

* A Bi zott ság 899/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) a 2037/2000/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let nek a Kom bi nált Nó menk la tú rá nak a 2658/87/EGK ta ná csi ren de let ben
elõ írt mó do su lá sa mi att, egyes ózon le bon tó anya gok és ózon le bon tó anya go kat tar tal ma zó
ke ve ré kek KN-kód já nak ki iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról

* A Bi zott ság 900/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) a fe hér cu kor ra al kal ma zan dó
 export-visszatérítéseknek a 2007/2008-as gaz da sá gi év végéig tör té nõ meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló fo lya ma tos pá lyá za ti felhívásáról

* A Bi zott ság 901/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) egyes áruk Kom bi nált Nó menk la tú ra
sze rin ti be so ro lá sá ról

* A Bi zott ság 902/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) egyes áruk Kom bi nált Nó menk la tú ra
sze rin ti be so ro lá sá ról
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* A Bi zott ság 903/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) egyes áruk Kom bi nált Nó menk la tú ra
sze rin ti be so ro lá sá ról

* A Bi zott ság 904/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) egyes áruk Kom bi nált Nó menk la tú ra
sze rin ti be so ro lá sá ról

A Bi zott ság 905/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 27.) a vaj mi ni má lis ér té ke sí té si árá nak meg -
határozásáról a 2771/1999/EK ren de let ben nevezett fo lya ma tos pá lyáz ta tás ke re té ben ki adott
68. egyen kén ti pályázati fel hí vás ra

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/534/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2006. szep tem ber 13.) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
81. cik ke alap ján meg in dí tott el já rás ról [COMP/F/38.456. sz. ügy – bi tu men (NL)] [az ér te -
sí tés a C(2006) 4090. szá mú do ku men tum mal tör tént]

2007/535/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú li us 27.) az In di á ból szár ma zó di hid ro-mir ce nol be ho za ta -
lá ra vo nat ko zó szub ven ció el le nes eljárás meg szün te té sé rõl

Eu ró pai Köz pon ti Bank

2007/536/EK:

* Az Eu ró pai Köz pon ti Bank irány mu ta tá sa (2007. jú li us 20.) az Eu ró pai Köz pon ti Bank de -
vi za tar ta lé ko kat meg tes te sí tõ esz kö ze i nek nem ze ti központi ban kok ál ta li ke ze lé sé rõl, va la -
mint az ilyen esz kö zö ket érin tõ mûveletek jo gi do ku men tá ci ó já ról szó ló EKB/2006/28
irány mu ta tás mó do sí tá sá ról (EKB/2007/6)

Az EU-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok 

AZ EU-SZER ZÕ DÉS V. CÍME ALAP JÁN EL FO GA DOTT JOGI AK TU SOK

2007/537/KKBP:

* A Po li ti kai és Biz ton sá gi Bi zott ság DAR FUR/6/2007 ha tá ro za ta (2007. jú li us 18.) az Eu ró -
pai Unió szu dá ni kü lön le ges kép vi se lõ je katonai ta nács adó já nak ki ne ve zé sé rõl

AZ EU-SZER ZÕ DÉS VI. CÍME ALAP JÁN EL FO GA DOTT JOGI AK TU SOK

2007/538/EK:

* Az Eu ro pol Igaz ga tó ta ná csá nak ha tá ro za ta (2007. jú li us 18.) meg ál la po dás az Eu ro pol ál tal 
al kal ma zott fel té te lek és el já rá sok ügyé ben, átvéve az 1999. no vem ber 16-i, az Eu ro pol al -
kal ma zot tak nak ki fi ze tett bé rek re és egyéb ja va dal ma zá sok ra vo nat ko zó, Eu ro pol ál tal fi -
ze tett adók te kin te té ben ho zott Eu ro pol igaz ga tá si ta ná csi dön té sé nek mel lék le té ben em lí -
tett össze ge ket
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197. 50. év fo lyam L 197. szám (2007. jú li us 30.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

AJÁN LÁ SOK

Bi zott ság

2007/526/EK: 

* A Bi zott ság aján lá sa (2007. jú ni us 18.) a kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok ra hasz nált
 állatok el he lye zé sé re és gon do zá sá ra vo nat ko zó irány mu ta tás ról [az ér te sí tés a C(2007)
2525. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

198. 50. év fo lyam L 198. szám (2007. jú li us 31.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

* A Ta nács 906/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 23.) a Ja pán ból szár ma zó te le ví zi ós ka me ra -
rend sze rek be ho za ta lá ra vo nat ko zó 1910/2006/EK ren de let tel el ren delt döm ping el le nes in -
téz ke dé sek idõközi fe lül vizs gá la tá nak meg szün te té sé rõl és az 1910/2006/EK ren de let tel el -
ren delt döm ping el le nes in téz ke dé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

* A Ta nács 907/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 23.) az Orosz or szág ból szár ma zó kar ba mid
be ho za ta lá ra ki ve tett döm ping el le nes vám nak a 384/96/EK ta ná csi ren de let 11. cik ké nek
(2) be kez dé se sze rin ti lejárati fe lül vizs gá la tot kö ve tõ en tör té nõ ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
és az Orosz or szág ból szár ma zó ilyen be ho za ta lok 11. cikk (3) be kez dé se szerinti rész le ges
idõ kö zi fe lül vizs gá la ta i nak meg szün te té sé rõl

A Bi zott ság 908/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 30.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé pé si
árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló behozatali áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 909/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 30.) a ga bo na fé lék, a lisz tek és a bú zá ból vagy
rozs ból ké szült da ra és dur va õr le mény ex port já ra al kal ma zan dó vissza té rí té sek rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 910/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 30.) a ga bo na fé lék re já ró vissza té rí tés re al kal ma -
zan dó kor rek ci ós té nye zõ rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 911/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 30.) a ma lá ta ex port já ra ad ha tó vissza té rí té sek
rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 912/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 30.) a ma lá tá ra járó vissza té rí tés re al kal ma zan dó
kor rek ci ós té nye zõ rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 913/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 30.) a ga bo na ága zat ter mé ke i re és a rizs re a kö -
zös sé gi és nem ze ti élel mi szer se gély-ak ci ók ke re té ben al kal ma zan dó vissza té rí té sek rög zí té sé rõl

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/539/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú li us 4.) a Ja pán ból szár ma zó egyes ka me ra rend sze rek be -
ho za ta lá ra vo nat ko zó döm ping el le nes eljárás meg szün te té sé rõl
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2007/540/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú li us 30.) a 2037/2000/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let nek a ha lon 2402 bul gá ri ai hasz ná la ta te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról [az ér te sí tés
a C(2007) 3594. számú do ku men tum mal tör tént]

199. 50. év fo lyam L 199. szám (2007. jú li us 31.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

* Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 861/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 11.) a kis ér té kû kö -
ve te lé sek eu ró pai el já rá sá nak be ve ze té sé rõl

* Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 862/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 11.) a mig rá ci ó ra és
a nem zet kö zi vé de lem re vo nat ko zó kö zös sé gi sta tisz ti kák ról, va la mint a kül föl di ál lam pol -
gár sá gú mun ka vál la lók ra vo nat ko zó sta tisz ti kák össze ál lí tá sá ról szó ló 311/76/EGK ta ná csi 
ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl1

* Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 863/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 11.) a gyors -
reagálású ha tár vé del mi csa pa tok fel ál lí tá sá ra szol gá ló eljárás be ve ze té sé rõl, va la mint a
2007/2004/EK ta ná csi ren de let nek ezen eljárás te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról és a ki -
kül dött ha tár õrök feladatai és ha tás kö rei sza bá lyo zá sá ról

* Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 864/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 11.) a szer zõ dé sen
kí vü li kö tel mi vi szo nyok ra al kal ma zan dó jog ról („Róma II.”)

200. 50. év fo lyam L 200. szám (2007. au gusz tus 1.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 914/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 31.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé pé si
árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló behozatali áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 915/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 31.) az egy sé ges lé gi köz le ke dés-vé del mi
 követelményrendszer vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá ról szó ló
622/2003/EK ren de let mó do sí tá sá ról1

* A Bi zott ság 916/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 31.) a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv és a 280/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat sze rin ti ki bo csá -
tás for gal mi jegy zé kek egy sé ge sí tett és biz ton sá gos rend sze ré rõl szó ló 2216/2004/EK ren de -
let mó do sí tá sá ról1

* A Bi zott ság 917/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 31.) a ter me lõk nek fi ze ten dõ mi ni mum ár
meg ál la pí tá sá ról a fel dol go zat lan aszalt füge ese té ben, va la mint az aszalt fü gé re vo nat ko zó
ter me lé si támogatás meg ha tá ro zá sá ról, a 2007/2008 ér té ke sí té si kam pány ra vo nat ko zó an

A Bi zott ság 918/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 31.) a ga bo na ága zat ban 2007. au gusz tus 1-jé tõl
al kal ma zan dó be ho za ta li vá mok meg ál la pí tá sá ról
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Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Ta nács és Bi zott ság

2007/541/EK, Eu ra tom:

* A Ta nács és a Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú ni us 28.) az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé gek
és tag ál la mai, más rész rõl az Orosz Fö de rá ció közötti part ner ség lét re ho zá sá ról szó ló, part -
ner sé gi és együtt mû kö dé si meg ál la po dás hoz csa tolt, a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á -
nak az Európai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sa fi gye lem be vé te le cél já ból ké szült jegy zõ -
könyv meg kö té sé rõl

Ta nács

2007/542/EK:

* A Ta nács ha tá ro za ta (2007. jú li us 16.) a Ré gi ók Bi zott sá ga négy cip ru si tag já nak és négy
cip ru si pót tag já nak ki ne ve zé sé rõl

2007/543/EK:

* A Ta nács ha tá ro za ta (2007. jú li us 23.) Bul gá ri á nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Rend õr sé gi
Hi va tal lét re ho zá sá ról szó ló egyez mény hez (Eu ro pol-egyez mény) va ló csat la ko zá sá ról
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CÉG HIR DET MÉ NYEK

Fel hí vás va gyon értékesítésére

Az INSOLVENT Pénz ügyi Ta nács adó Kft. (Cg.:
[01 09 163235]; 1115 Bu da pest, Il di kó u. 21.) mint a
BONO HUNGÁRIA  Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[06 09 010876]; 6722 Sze ged, Pá ri zsi krt. 29/C; adó szá ma:
[13091136-2-06]) adós, a Csong rád Me gyei  Bíróság 9.
Fpk. 06-06-000589. sz. vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí tés re kí nál ja a fel szá mo lás alatt lé võ szer ve zet 
aláb bi va gyon ele me it egy té tel ben:

– Igal, kül te rü let 0132/9. hrsz. szám alat ti üzem, brut tó
32 mil lió Ft irány áron,

– kü lön fé le, ál lat ele del-gyár tás hoz szük sé ges gé pek,
be ren de zé sek brut tó 16 mil lió fo rint irány áron.
Bá nat pénz az em lí tett irány ár 10%-a, mely össze get a fel -
szá mo ló, Bu da pest Bank Nyrt.-nél ve ze tett 10102093-
55289400-02000003 sz. bank szám lá já ra kell be fi zet ni a
pá lyá zat le adá sá nak ha tár ide jé ig.

A pá lyá zat be adá sa leg ké sõbb a Cég köz löny ben va ló
meg je le nést (2007. au gusz tus 2.) kö ve tõ 15. na pon, dé li

12 órá ig, a fel szá mo ló szék he lyé re tör té nõ, pos tai úton
való fel adás sal ket tõs, zárt bo rí ték ban le het sé ges, mely nél
a bel sõn csu pán a ,,bo no-pá lyá zat” szö ve get sza bad fel -
tüntetni.

Az aján la ti kö tött ség a pá lyá za ti ha tár idõ utol só nap já tól
szá mí tott 45 nap. 

Bon tás: a be adás tól szá mí tott 15 na pon be lül.
A pá lyá zók a bon tás tól szá mí tott 15 na pon be lül ér te sí -

tést kap nak az ered mény rõl. A nem nyer tes pá lyá zók a dön -
tést kö ve tõ 8 ban ki na pon be lül vissza kap ják bánatpén -
züket.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó ne vét, cí mét,
adó szá mát, bank szám la szá mát, egy hó nap nál nem ré geb bi
cég ki vo na tát, alá írá si cím pél dá nyát, a bá nat pénz be fi ze té -
sé nek iga zo lá sát, ma gán sze mély pá lyá zó ese tén szük sé ges
még sze mé lyi iga zol vány-má so lat és a pá lyá zat két ta nú val
va ló hi te le sí té se. 

Meg kell je löl ni a pá lyá zat ban a fi ze tés ha tár ide jét és az
eset le ges biz to sí té ko kat.

A nyil vá nos ér té ke sí té sen tu laj don jo got szer zõ pá lyá zó
az adós sal szem ben be szá mí tás sal nem él het.

A bá nat pénz az aján lat te võ ja vá ra nem ka ma to zik, a
nyer tes aján lat te võ bá nat pén ze a vé tel ár ba be szá mít. Nem
jár vissza a bá nat pénz, ha az aján lat te võ aján la tát az aján la ti 
kö tött ség tar ta ma alatt vissza von ja. A nyer tes pá lyá zó nak
ak kor sem jár vissza, ha vissza lép, ha ne ki fel ró ha tó okok -



ból, il let ve az ér dek kö ré ben fel me rü lõ okok mi att a szer zõ -
dés meg hi ú sul, vagy mint ve võ, vál lalt fi ze té si kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ma ra dék ta la nul ele get, vagy az aján la ti
kö tött ség tar ta ma alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyil vá nít sa, és új pá lyá zat ki írá sá ról
dönt sön. Amennyi ben több meg fe le lõ azo nos ér té kû, vagy
a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá -
zat ér ke zik, a pá lyá zat ki író ja nyil vá nos ár tár gya lást tart,
mely rõl az ér de kel te ket ér te sí ti.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak a pá lyá zat be adá sá nak kez -
de té ig írás ban je lez zék a fel szá mo ló nak elõ vá sár lá si szán -
dé ku kat.

Ér vény te len az aján lat, ha nem fe lel meg a jog sza bály -
ban, il let ve a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zot tak nak.

Ér vény te len az a pá lyá zat, amely nem írás be li, vagy be -
szá mí tást tar tal maz, vagy nem ha tár idõ ben ér ke zett, vagy
a pá lyá zó a bá nat pénzt nem he lyez te le tét be ha tár idõ ben,
vagy nem je löl meg konk rét vé tel árat, vagy az árat más pá -
lyáz at tól te szi füg gõ vé, vagy a pá lyá zat egyéb ként nem fe -
lel meg a ki írás fel té te le i nek.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás a ki író 
371-01 71-es te le fon szá mán kér he tõ.

A Kos suth Hol ding Vál ság ke ze lõ és Fel szá mo ló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Bu da pest, Pa u lay Ede u. 45.)
mint fel szá mo ló a Ka pos Kon takt Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 302695]; 7400 Ka pos vár, Ti sza u. 5.) az aláb bi ak -
ban be mu ta tott vá lasz tott, bí ró ság elõtt  peresített kö ve te lé -
sét kí nál ja

nyilvános pályázat

út ján meg vá sár lás ra.
A pe re sí tett kö ve te lés össze ge 45 208 481 Ft vé tel ár,

68 084 051 Ft köt bér és ezek já ru lé kai.
A meg vá sár lás ra fel kí nált kö ve te lé sért kel lék sza va tos -

sá got nem vál la lunk. A vé tel árat egy összeg ben, a szer zõ -
dés meg kö té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül át uta lás sal kell
meg fi zet ni. A be szá mí tást a csõd tör vény ki zár ja.

A fel szá mo lás 1997. au gusz tus 5-e utá ni kez dõ idõ pon -
tú fel szá mo lá sok ra vo nat ko zó, több ször mó do sí tott 1991.
évi XLIX. tör vény sze rint fo lyik. A pá lyá za ti el já rás rész -
le tes fel té te le it fel té tel fü zet ál la pít ja meg, amely tar tal -
maz za a meg vá sár lás ra fel kí nált kö ve te lés be mu ta tá sát.
A fel té tel fü zet a fel szá mo ló, 7621 Pécs, Jó kai M. tér 13/B
alat ti fi ók te le pén, mun ka na po kon 9–12 óra kö zött meg te -
kint he tõ – ti tok tar tá si nyi lat ko zat alá írá sát kö ve tõ en. A pá -
lyá za ti aján lat ban 75 na pos aján la ti kö tött sé get kell vál -
lalni.

Kér jük a pá lyá zó kat, hogy pá lyá za ti aján la tu kat egy ma -
gyar nyel vû pél dány ban zárt, a pá lyá zó ra va ló uta lás nél -

kü li, „Ka pos Kon takt Kft. f. a. – pá lyá zat” jel igé vel fel ira -
to zott bo rí ték ban

leg ké sõbb 2007. au gusz tus 17-én 12 órá ig

a fel szá mo ló, 7621 Pécs, Jó kai M. tér 13/B alat ti cí mén
nyújt sák be. A pá lyá za ti aján la to kat 2007. au gusz tus 21-én 
10 óra kor, köz jegy zõ je len lé té ben bont juk fel. A pá lyá zat -
bon tá son azok az ér dek lõ dõk, akik ha tár idõ ben aján la tot
nyúj tot tak be, részt ve het nek.

A pá lyá za ti aján la to kat a fel szá mo ló az ár aján la tok
nagy sá ga alap ján bí rál ja el. Amennyi ben ér ke zik megfe -
lelõ aján lat, de a leg jobb aján la ti árat kö ve tõ aján la ti ár
90%-át el éri, a fel szá mo ló a pá lyá zók kö zött köz jegy zõ je -
len lé té ben kö te les nyil vá nos ár tár gya lást tar ta ni.

A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, meg fe le lõ aján lat hi á nyá -
ban a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá nít ha tó.

To váb bi fel vi lá go sí tás sal Pi ti Zol tán fel szá mo ló biz tos
[te le fon: 06 (72) 532-209] kész ség gel áll ren del ke zés re.

A CONCURS Ma na ger Be fek te tõ és Ta nács adó Kft.
(Gg.: [20 09 063623]; 8800 Nagy ka ni zsa, Ady E. u. 4.)
dr. Noll Lász ló mint fel szá mo ló biz tos

nyilvános pályázati felhívással

ér té ke sí tés re meg hir de ti a Cas tel lo Ke res ke del mi és Szol -
gál ta tó Be té ti Tár sa ság (Cg.: [14 06 303146]; 8647 Ba la -
ton ke reszt úr,  Iskola u. 50.) ké tes mi nõ sí té sû, 1 490 000 Ft
össze gû, ké tes mi nõ sí té sû kö ve te lé sét 40%-os ér ték ben,
596 000 Ft (öt száz ki lenc ven hat ezer fo rint) ér té ken.

Ér vé nye sen az pá lyáz hat, aki a pá lyá za tá ban a meg -
hir de tett vé tel ár 10%-át bá nat pénz ként a Con curs Kft.
(14100134-40600949- 01000005) szám lá já ra befizeti.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Cégköz -
lönyben tör té nõ köz zé té telt (2007. au gusz tus 2.) kö ve tõ
15. nap, dél után 13 óra. Az aján la to kat a fel szá mo ló cí -
mére írás ban kell be nyúj ta ni.

Az aján la tok ér té ke lé sé re köz jegy zõ je len lé té ben, a pá -
lyá za tok be ér ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül ke rül sor.

A pá lyá zat ban meg kell je löl ni a fi ze tés ha tár ide jét, a
fel aján lott vé tel árat, va la mint iga zol ni kell a bá nat pénz be -
fi ze té sét. A fel szá mo ló fenn tart ja a jo got, hogy meg fe le lõ
aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá -
nít sa, to váb bá azt a jo got, hogy a pá lyá za tok be ér ke zé sét
kö ve tõ en az azo nos ér té kû aján la tok kö zött ár tár gya lást
tart son. A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót a
fel szá mo ló cí mén kap hat nak az ér dek lõ dõk a 06 (93)
310-614 és a 06 (93) 310-537-es te le fon szá mon.
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Az LQD Pénz ügyi és Gaz da sá gi Szak ér tõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Bu da pest, Vá lyog u. 2.) mint az
ANNA-TEXTIL Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 089047];
2000 Szent end re, Szûcs J. u. 24.) bí ró ság ál tal ki je lölt fel -
szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja a fel szá mo lás alatt ál ló gaz dál -
ko dó szer ve zet tu laj do nát ké pe zõ aláb bi va gyon tár gya it.

Kész le tek:

– Nõi szö ve tek, ele gáns alap anya gok 9502 mé ter.

– Nyá ri ru ha-szö ve tek 19 263 mé ter.

– Lánc hur kolt és kör kö tött kel mék 36 242 mé ter.

Irány ár: 13 360 833 Ft + áfa.

A kész le tek ér té ke sí té sé re a lel tár alap ján ke rül sor.
A pá lyá zat so rán elõnyt él vez az, aki a kész le tet egy ben kí -
ván ja meg vá sá rol ni. Rész le tek ben tör té nõ vá sár lás ese tén
az aján lat ki dol go zá sá hoz az ár lis ta, és az anyag min ták
meg te kin té sét elõ ze tes egyez te tés alap ján a fel szá mo ló -
biz tos biz to sít ja.

A pá lyá za to kat írás ban, zárt bo rí ték ban a fel szá mo ló
cég cí mé re kell be nyúj ta ni, az 1032 Bu da pest, Vá lyog
u. 2–4. szám alat ti iro dá ban, a bá nat pénz egy ide jû be fi ze -
té sé vel. Jel ige: ANNA-TEXTIL.

A pos tán kül dött pá lyá za to kat dup la bo rí ték ban kér jük
el he lyez ni, a bel sõ re le gyen rá ír va a jel ige, il let ve: pá lyá -
zat, nem nyit ha tó fel.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le 1 603 000 Ft bá nat -
pénz be fi ze té se. A be nyúj tott pá lyá zat bá nat pén zé nek át -
uta lá sa az ANNA-TEXTIL Kft., Volks bank Zrt.-nél ve ze -
tett 14100419-96178749-01000008 szá mú bank szám lá já -
ra tör té nik úgy, hogy az összeg jó vá írás ra ke rül jön a pá lyá -
zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ig. A sze mé lye sen be nyúj tott
pá lyá za tok ról a fel szá mo ló biz tos el is mer vényt ál lít ki.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó ne vét, ada -
tait, a pá lyá zat tár gyát, a meg aján lott vé tel árat, a fi ze tés
mód ját, ha tár ide jét, az aján lat tar tá sá nak ha tár ide jét, amely 
nem le het ke ve sebb, mint a pá lyá zat bon tá sá tól szá mí tott
két hó nap, a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy
az ál ta la fel kí nált tel jes vé tel ár össze ge a pá lyá zat idõ tar ta -
ma alatt ren del ke zés re áll. Ezek bármelyi kének hi á nya
ese tén a pá lyá zat ér vény te len.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Cég köz löny -
ben tör té nõ meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 2.) szá mí tott
15. nap dé li 12 óra.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik
a fen ti be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 7 na pon be lül, mely -
nek ered mé nyé rõl az ér de kel tek 8 na pon be lül ér te sí tést
kap nak. 

A pá lyá zat so rán be je lent ke zett elõ vé te li jog gal ren del -
ke zõk elõ vá sár lá si jo gu kat a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár
is me re té ben a több ször mó do sí tott 1991. évi IL. tv.-ben
meg ha tá ro zot tak sze rint gya ko rol hat ják. A be je lent ke zés
el ma ra dá sa az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sát el le he tet le ní ti.

A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa, to váb bá a kö zel azo -
nos (max. 10%-kal el té rõ) aján la tot te võ pá lyá zók kö zött
ár tár gya lást tart son és zárt kö rû li ci tá lás alap ján dönt sön.

A pá lyá zat tal kap cso la to san bõ vebb fel vi lá go sí tást
dr. Szen tensz ki Ist ván fel szá mo ló biz tos ad a 250-7812-es
te le fon szá mon.

Elõ ze tes egyez te tés alap ján a hely szí ni meg te kin té sét
biz to sít juk.

Az LQD Pénz ügyi és Gaz da sá gi Szak ér tõ Kft.
(Cg.: [01 09 566001]; 1032 Bu da pest, Vá lyog u. 2–4.) mint
a Ma gyar Irat tár Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 044121];
1171 Bu da pest, Mar tin u. 21.) bí ró ság ál tal ki je lölt fel szá -
mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja a fel szá mo lás alatt ál ló gaz dál -
ko dó szer ve zet nek a Ge ne ral Do cu ment Li ne Irat ke ze lõ és
Ügy vi tel fej lesz tõ Zrt. (1034 Bu da pest, Se re gély u. 13.)
szem ben szám la tar to zás cí mén fenn ál ló 14 108 000 Ft
össze gû kö ve te lé sét.

Vé tel ár: 14 108 000 Ft.
(Jel ige: Ma gyar Irat tár Rt. „f. a.”.)
A pá lyá za to kat írás ban, zárt bo rí ték ban, a fel szá mo ló

cég cí mé re kell be nyúj ta ni, az 1032 Bu da pest, Vá lyog
u. 2–4. szám alat ti iro dá ban, a bá nat pénz egy ide jû be fi ze -
té sé vel.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le 10% bá nat pénz
meg fi ze té se és an nak iga zo lá sa. A bá nat pénz össze ge a vé -
tel ár 10%-a.

A pos tán kül dött pá lyá za to kat dup la bo rí ték ban kér jük
el he lyez ni, a bel sõ re le gyen rá ír va a jel ige, il let ve: pá lyá -
zat, nem nyit ha tó fel. A bá nat pénzt ez eset ben is a fen ti
mó don kell be fi zet ni.

A sze mé lye sen be nyúj tott pá lyá za tok ról a fel szá mo ló -
biz tos el is mer vényt ál lít ki, a pos tai úton ér ke zet te ket ik -
tat ja.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó ne vét, ada -
tait, a pá lyá zat tár gyát, a meg aján lott vé tel árat, a fi ze tés
mód ját, ha tár ide jét, az aján lat tar tá sá nak ha tár ide jét, amely 
nem le het ke ve sebb, mint a pá lyá zat bon tá sá tól szá mí tott
két hó nap, a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy
az ál ta la fel kí nált tel jes vé tel ár össze ge a pá lyá zat idõ tar ta -
ma alatt ren del ke zés re áll. Ezek bár me lyi ké nek hi á nya
ese tén a pá lyá zat ér vény te len.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Cég köz löny -
ben tör té nõ  meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 2.) szá mí tott
15. nap, dé li 12 óra.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik
a fen ti be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 7 na pon be lül, mely -
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nek ered mé nyé rõl az ér de kel tek 8 na pon be lül ér te sí tést
kap nak.

A fel szá mo ló fel hív ja a jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár -
lá si jog gal ren del ke zõk fi gyel mét, hogy elõ vá sár lá si jo gu -
kat az aján la ti fel té te lek tel je sí té sé vel az ered mény hir de tés 
hely szí nén és idõ pont já ban gya ko rol hat ják.

A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le -
lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil -
vá nít sa, to váb bá a kö zel azo nos (max. 10%-kal el té rõ)
aján la tot te võ pá lyá zók kö zött ár tár gya lást tart son és zárt -
kö rû li ci tá lás alap ján dönt sön.

A tel jes vé tel ár meg fi ze té se a tu laj don ba és bir tok ba
adás fel té te le.

A nem nyer tes pá lyá zó nak a fel szá mo ló a bá nat pénzt az
ered mény hir de tést kö ve tõ en vissza fi ze ti. A vé tel ár ba hi te -
le zõi kö ve te lés be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség.

A pá lyá zat tal kap cso la to san bõ vebb fel vi lá go sí tást
 Varga Pi ros ka fel szá mo ló biz tos ad a 250-7812-es te le fon -
szá mon.

A MININVEST Va gyon hasz no sí tó ZRt. (Cg.:
[01 10 044328]; 1137 Bu da pest, Rad nó ti Mik lós u. 40.
VI. em.) mint a H + H BAU 2000 Épí tõ ipa ri Ter ve zõ és
Ki vi te le zõ Kft. „f. a.” (cég jegy zék szám: [07 09 006928];
8000 Szé kes fe hér vár, Lö völ de u. 19. VII. 1.) a Fej ér Me -
gyei  Bíróság ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti a fel szá mo lás alatt ál ló tár sa ság tu laj do nát
ké pe zõ aláb bi kö ve te lé sét.

A kö ve te lés ál lo mány ára mind össze sen: 19 191 846 Ft
össze gû nem pe re sí tett, ki fe je zet ten bi zony ta lan kö ve te lés.

Vé te lá ra: 1 919 185 Ft.
Bá nat pénz: 191 918 Ft.
A kö ve te lés ér vé nye sít he tõ sé gé ért a fe le lõs sé get a Ptk.

330. § (1) be kez dés a) pont ja sze rint ki fe je zet ten és egy ér -
tel mû en ki zár ja. A kö ve te lés re vo nat ko zó an ren del ke zés re 
ál ló do ku men tu mok ba, ira tok ba be te kin tést a hely szí nen
biz to sí tunk. Ezek rõl má so la tot, fel jegy zést nem áll mód já -
ban elõ ze tesen ké szí te ni a pá lyá zó nak. A pá lyá zat nyer te se 
a szer zõ dés kö tést és a vé tel ár tel jes ki fi ze té sét köve tõen, a
ren del ke zés re ál ló ira to kat meg kap ja a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
– A meg je lölt össze gû bá nat pénz be fi ze té se a fel szá -

mo ló HVB Bank Rt.-nél ve ze tett 10900035-00000002-
96040018 szá mú bank szám lá já ra tör tén het, leg ké sõbb a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig.

– Nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó aján la tát a be adá si
ha tár idõ tõl szá mí tott 40 na pig fenn tart ja.

A pá lyá za ti aján la tot ma gyar nyel ven ket tõs, zárt bo rí -
ték ban, „H + H BAU 2000 Kft. f. a. vé te li aján lat” meg je -
lö lés sel a fel szá mo ló iro dá já ban kell át ad ni (cím: 1055 Bu -
da pest, Szent Ist ván krt. 1.), je len köz le mény Cég köz löny -
ben va ló meg je le né sét (2007. au gusz tus 2.) kö ve tõ 15. nap
leg ké sõbb 12 órá ig, vagy pos tai úton el jut tat ni az 1137
Bu da pest, Rad nó ti Mik lós u. 40. VI. eme let cím re.

A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat,
hogy ezen szán dé ku kat – jo go sult sá guk iga zo lá sa mel lett – 
a pá lyá zat be adá si ha tár ide jé ig írás ban ad ják le.

Az aján la tok nak tar tal maz ni uk kell: a pá lyá zó ne vét,
lak he lyét, szék he lyét, a meg aján lott brut tó és net tó vé tel -
árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, a vé tel ár fe de ze té nek
iga zo lá sát.

A pá lyá za tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
nyolc mun ka na pon be lül köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor. 
Az aján la to kat a fel szá mo ló a bon tást kö ve tõ nyolc mun -
ka na pon be lül el bí rál ja, dön té sé rõl írás ban ér te sí tí a pá lyá -
zó kat.

A fel szá mo ló a pá lyá za ti aján la to kat a vé tel ár nagy sá ga
és a fi ze té si fel té te lek alap ján bí rál ja el. A fel szá mo ló
fenn tart ja a jo gát, hogy a kö zel azo nos aján lat te võk kö zött
ár tár gya lást tart son.

A tel jes vé tel ár ki egyen lí té se az adás vé te li szer zõ dés
lét re jöt té nek elõ fel té te le. A vé tel árat a szer zõ dés kö tés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül egy összeg ben, át uta lás sal vagy a
szer zõ dés kö tés kor kész pénz ben kell meg fi zet ni.

A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot – meg fe le lõ aján la tok hi á nyá -
ban – ered mény te len nek nyil vá nít hat ja.

A kö ve te lés el len ér té ke ként be szá mí tást nem fo ga -
dunk el.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad Szûcs
 Tímea fel szá mo ló biz tos a 06 (20) 573-2755-ös telefon -
számon.

Az ADVOCAT Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (cég -
jegy zék szá ma: [05 09 000655]; 3530 Mis kolc, Gör gey
u. 12. I. 2.) mint a ZEMPLÉN-CSERFA Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 011780]; 3980
 Sátoraljaújhely, Avar u. 17.) ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja a fel szá mo lás alatt ál ló tár sa ság:
Sá ros pa tak, 1890/15. hrsz. alat ti, ki vett te rü let meg ne -

ve zé sû, 804 m2 tér mér té kû in gat la nát.
Irány ár: 20 000 000 Ft.
Bá nat pénz: 4 000 000 Ft.
Fen ti irány ár az áfát tar tal maz za.
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A vé te li aján la to kat az ADVOCAT Kft., 3530 Mis kolc,
Gör gey A. u. 12. I. 2. szám alat ti cí mén sze mé lye sen, vagy
pos tai úton le het be nyúj ta ni, cég jegy zés nél kü li zárt bo rí -
ték ban, „ZEMPLÉN-CSERFA BT. f. a. pá lyá zat” fel irat tal 
2 pél dány ban.

A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy idõ ben, a pá lyá zó a meg -
je lölt bá nat pénzt kö te les meg fi zet ni, mely összeg si ke res
pá lyá zat ese tén a vé tel ár ba be szá mí tás ra, míg si ker te len
pá lyá zat ese tén a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 8 na pon be lül
vissza fi ze tés re ke rül.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a je len hir de tés
Cég köz löny ben va ló köz zé té te lét (2007. au gusz tus 2.) kö -
ve tõ 15. nap 12. óra (mun ka szü ne ti nap ese tén az azt kö -
vetõ mun ka nap 12 óra).

A pá lyá za tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
3 na pon be lül köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor.

A pá lyá za tok ér té ke lé sé re a bon tást kö ve tõ 8 mun ka na -
pon be lül ke rül sor, mely nek ered mé nyé rõl a pá lyá zók
írás be li ér te sí tést kap nak.

Elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ér de ké ben  a fel szá mo ló fel -
hív ja az ér de kel tek fi gyel mét ar ra, hogy az elõ vé te li jog
gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pá lyá za tok benyúj -
tási ha tár ide jé ig írás ban be je len te ni szí ves ked je nek. A fel -
szá mo ló fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot meg fe le lõ
aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa.

A meg hir de tett in gat lan nal kap cso la tos fel vi lá go sí tás
Ba logh Sán dor fel szá mo ló biz tos tól kér he tõ [te le fon szám:
06 (46) 411-858].

Az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk ezen jo go sult sá gu -
kat az 1991. évi IL. tör vény ben meg fo gal ma zot tak sze rint
gya ko rol hat ják.

A VECTIGALIS Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Zárt kö rû en Mû -
kö dõ Rész vény tár sa ság (cég jegy zék szám: [01 10 044074]; 
szék hely: 1051 Bu da pest, Mér leg u. 12. V. 7–8.; le ve le zé si 
cím: 7601 Pécs, Pf. 378), a „MIXER-TECH” Ipa ri és
Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”
(cég jegy zék szám: [14 09 305474]; szék hely: 8681 Lát -
rány, Rá kó czi u. 55.; adó szám: [13068514-2-14])  Somogy
Me gyei Bí ró ság 2. Fpk. 14-04-000365/6. szá mú jog erõs
vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja, és az ALKOTMÁNY
Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ és Szol gál ta tó Szö vet ke zet
(cég jegy zék szám: [14 02 000355]; szék hely: 8681 Lát -
rány, Rá kó czi u. 55.) együt te sen

nyilvános pályázati felhívás

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja az aláb bi va gyon ele me ket:
– 8681 Lát rány, Rá kó czi u. 55., „épü let és ud var” meg -

ne ve zé sû, 825 m2 alap te rü le tû in gat lan. Az in gat lan föld te -
rü let tu laj do no sa az ALKOTMÁNY Me zõ gaz da sá gi Szö -

vet ke zet, a fel épít mé nyek in gat lan-nyil ván tar tá son kí vü li
tu laj do no sa a „MIXER-TECH” Kft. „f. a.”.

Irány ár: 14 000 000 Ft + áfa (ti zen négy mil lió fo rint +
áfa).

A pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a meg hir -
de tett net tó irány ár 5%-ának meg fe le lõ bá nat pénz meg fi -
ze té se a fel szá mo ló szer ve zet CIB Kö zép-Eu ró pai Nem -
zet kö zi Bank Rt.-nél ve ze tett 10700055-04225205-
52000001 szá mú szám lá já ra „MIXER-TECH KFT. F. A.”
meg jegy zés sel.

A fel szá mo ló az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban írá sos aján -
la to kat kér be nyúj ta ni, me lye ket az ALKOTMÁNY Me -
zõ gaz da sá gi  Szövetkezet fel ha tal ma zá sa alap ján is a
VECTIGALIS Zrt., 7621 Pécs, Má tyás ki rály u. 21., il -
letve 7601 Pécs, Pf. 378 cí mek re kér, „MIXER-TECH Kft. 
f. a. VÉTELI AJÁNLAT” meg je lö lés sel, zárt bo rí ték ban,
sze mé lye sen vagy pos tai úton el jut tat ni.

A fel szá mo ló a sze mé lye sen be nyúj tott pá lyá za tok át vé -
te lé rõl el is mer vényt ál lít ki.

Az aján la tok nak tar tal maz ni uk kell: ma gán sze mély
aján lat te võ ese té ben a pá lyá zó ne vét, sze mé lyi ada ta it, cí -
mét, az azo no sí tá sá ra al kal mas to váb bi ada to kat, az aján -
lott net tó vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko -
za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról, va la mint a
bá nat pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát a pá lyá zat benyújtá -
sáig; vál lal ko zás, il let ve tár sa ság aján lat te võ ese té ben a
pá lyá zó ne vét, szék he lyét, az azo no sí tá sá ra al kal mas to -
váb bi ada to kat, ha tá lyos cég ki vo na tát, a cég jegy zés re jo -
go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nyát, az
aján lott net tó vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi -
lat ko za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról, va la -
mint a bá nat pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát a pá lyá zat be -
nyúj tá sá ig.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak idõ pont ja: leg ké sõbb je len
hir det mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl (2007.
augusz tus 2.) szá mí tott 15. nap 12 óra.

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ in gat lan – idõ pont-egyez te tést
kö ve tõ en – meg te kint he tõ.

To váb bi in for má ció a fel szá mo ló szer ve zet mun ka tár -
sá tól, We int ra ut Jó zsef fel szá mo ló biz tos tól a 06 (72)
513-623 és a 06 (30) 939-9978-as te le fon szá mo kon sze -
rez he tõ be.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
8 mun ka na pon be lül, köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor.
A be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül a fel -
szá mo ló az ALKOTMÁNY Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet -
tel együtt az aján la to kat ér té ke li. Az ér té ke lés ered mé nyé -
rõl jegy zõ könyv ké szül, me lyet az adós bár mely hi te le zõ je
meg te kint het. Az aján la tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a
fel szá mo ló az ér de kel te ket írás ban értesíti.

Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá zat ese tén a fel szá mo ló
és az ALKOTMÁNY Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet ér té ke -
sí té si ver seny tár gya lást tart, mely nek fel té te le it a ver seny -
tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a részt ve võk kel is mer -
te tik. Azo nos ér té kû aján lat nak mi nõ sül, ha az aján la ti ár a
leg ma ga sabb meg aján lott net tó vé tel ár 90%-át el ér te.
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A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get. A fel szá mo ló és az
ALKOTMÁNY Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet – meg fe le lõ
aján lat hi á nyá ban – ered mény te len nek nyil vá nít hat ja és új
pá lyá za tot ír hat ki.

A fel szá mo ló fel hív ja a Cstv. 49/C. §-ában meg ha tá ro -
zott elõ vá sár lá si jo go sul tak fi gyel mét ar ra, hogy elõ vá sár -
lá si jo gu kat a je len pá lyá za ti el já rás ke re té ben gya ko rol -
hat ják.

Az EC-CONT Gaz da ság-el len õr zõ és Va gyon ér té ke lõ
Kft. (cég jegy zék szám: [01 09 712191]; szék hely: 1064
Bu da pest, Ró zsa u. 71.; le ve le zé si cím: 8901 Za la eger -
szeg, Pf. 514) az ALFA In gat lan, Ingatlanforgal -
mazó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.:
[07 09 011547]; 8053 Bo dajk, Tó part u. 7.; adó szá ma:
[13114017-2-09), a Fej ér Me gyei Bí ró ság 3. Fpk.
07-05-000653/7. szá mú jog erõs vég zé sé vel ki je lölt fel szá -
mo ló ja

nyilvános pályázati felhívás

út ján kí ván ja ér té ke sí te ni az adós gaz dál ko dó szer ve zet tu -
laj do nát ké pe zõ aláb bi va gyon tár gyat:

– 1 db To y o ta Pre via Kat. 1990–2000. 2.4 tí pu sú gép -
ko csi (üzem kép te len).

Irány ár: 3 000 000 Ft (há rom mil lió fo rint), mely az áfát
is tar tal maz za.

A fel szá mo ló az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban írá sos aján -
la to kat kér be nyúj ta ni, me lye ket az EC-CONT Kft., 8901
Za la eger szeg, Pf. 514 cím re kér, „ALFA In gat lan Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” meg je lö lés sel, zárt bo rí ték ban sze -
mé lye sen, vagy pos tai úton el jut tat ni.

A fel szá mo ló a sze mé lye sen be nyúj tott pá lyá za tok át vé -
te lé rõl el is mer vényt ál lít ki.

Az aján la tok nak tar tal maz ni uk kell: ma gán sze mély
aján lat te võ ese té ben a pá lyá zó ne vét, sze mé lyi ada ta it, cí -
mét, az azo no sí tá sá ra al kal mas to váb bi ada to kat, az aján -
lott net tó vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko -
za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról, va la mint a
vé tel ár fe de ze té nek iga zo lá sát; vál lal ko zás, il let ve tár sa -
ság aján lat te võ ese té ben a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, az
azo no sí tá sá ra al kal mas to váb bi ada to kat, ha tá lyos cég ki -
vo na tát, a cég jegy zés re jo go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k)
alá írá si cím pél dá nyát, az aján lott net tó vé tel árat, a vál lalt
fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko za tot 60 na pos aján la ti kö tött -
ség vál la lá sá ról, va la mint a vé tel ár fe de ze té nek igazolását.

Az aján la tok be ér ke zé sé nek idõ pont ja: leg ké sõbb je len
hir det mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl (2007.
 augusztus 2.) szá mí tott 15. nap 12 óra.

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon tárgy – idõ pont-egyez te -
tést kö ve tõ en – meg te kint he tõ. Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va -

gyon tárggyal kap cso la tos to váb bi in for má ció a fel szá mo ló 
szer ve zet mun ka tár sá tól, dr. Por ko láb Sán dor felszá -
molóbiztostól a 06 (30) 411-5426-os te le fon szá mon
 szerezhetõ be.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
8 na pon be lül, köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor. A be nyúj -
tá si ha tár idõt kö ve tõ 8 na pon be lül a fel szá mo ló az aján la -
to kat ér té ke li. Az ér té ke lés ered mé nyé rõl jegy zõ könyv ké -
szül, me lyet adós bár mely hi te le zõ je meg te kint het.

Az aján la tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a fel szá mo ló
az ér de kel te ket írás ban ér te sí ti.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján la tok hi á nyá -
ban ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot ír -
hat ki. 

Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén az aján lat -
te võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor,
mely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ -
en a részt ve võk kel a fel szá mo ló is mer te ti.

A fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel te ket az elõ vá sár lá si
jog gya kor lá sá ra.

A FISKÁLIS Gaz da sá gi és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá -
tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [01 09 689092]; 1027 Bu -
da pest, Var sá nyi I. u. 38. fszt. 1.) fel szá mo ló szer ve zet
mint az ÕSZI TISZA Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [16 09 008140]; szék hely: 5062
Kõ te lek, Kos suth L. u. 6.) fel szá mo ló ja

pályázati felhívást

tesz köz zé az adós cég va gyon tár gya i nak nyil vá nos ér té ke -
sí té sé re.

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ,  az adós gaz dál ko dó szer ve zet
tu laj do nát ké pe zõ Kõ te lek, bel te rü let 763. hrsz. alatt fel -
vett 3826 m2 te rü le tû, gép ko csi tá ro ló és ud var megneve -
zésû, tény le ge sen 5062 Kõ te lek, Kos suth L. ut ca 8. szám
alat ti 1/1 tu laj do ni ará nyú in gat lan.

Az in gat lan irá nyá ra: 1 000 000 Ft + áfa (egy mil lió fo -
rint + áfa).

Az ér té ke sí tés fel té te lei:
– Az aján lat te võ ré szé rõl a meg vá sá rol ni kí vánt va -

gyon tárgy vo nat ko zá sá ban a bá nat pénz a ki írt brut tó irány -
ár 20%-a, de leg alább 10 000 Ft, me lyet a pá lyá zó kö te les a 
fel szá mo ló nál a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy idõ ben le tét be
he lyez ni. A bá nat pénz után ka mat nem jár, de ke ze lé si
költ sé get sem szá mít fel a fel szá mo ló. Az ered mény te le nül 
pá lyá zók nak a bá nat pénz vissza jár az el bí rá lá si idõ utá ni
10 na pon be lül, mely bõl a fel szá mo ló a vissza uta lás költ -
sé ge it le von ja. A bá nat pénz az ered ménnyel já ró pá lyá zó
szerzõdés kötésekor a vé tel ár ba be szá mít.

– A pá lyá zat el nye ré se ese tén a vé tel ár leg ké sõbb há -
rom na pon be lü li meg fi ze té se.
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– A pá lyá zat ered mé nyes sé nyil vá ní tá sa.
– A pá lyá zás sal 60 (hat van) nap aján la ti kö tött ség vál -

la lá sa.
– A va gyon tárgy csak a tel jes vé tel ár meg fi ze té se ese -

tén ve he tõ bir tok ba.
Nyil vá nos ár tár gya lás tar tá sa ese tén az ár tár gya lás fel té -

te le i nek is ele get kell ten nie a pá lyá zó nak.
A tu laj don jo got vagy más va gyo ni ér té kû jo got szer zõ

fél a nyil vá nos ér té ke sí té sen az adós sal szem ben be szá mí -
tás sal nem él het.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak for má ja, idõ pont ja, az át vé -
tel és az el bí rá lás mód ja:

Az aján la to kat írás ban, ma gyar nyel ven, zárt bo rí ték -
ban, aján lott-tér ti ve vé nyes le vél ben pos ta út ján, 5101
Jász be rény, Pf. 23 cí men vagy köz vet le nül a fel szá mo ló -
biz tos nak tör té nõ át adás sal a fel szá mo ló, 5100 Jász be rény, 
Nagy temp lom u. 10. szám alat ti iro dá já ban  lehet benyúj -
tani. A bo rí té kon fel kell tün tet ni a fel adó ne vét és cí mét,
il let ve a fel szá mo ló ne vét és cí mét, to váb bá az „ÕSZI
TISZA KFT. f. a. PÁLYÁZAT” jel igét. Egy sze mély vagy
cég ré szé rõl ugyan azon va gyon tárgy ra csak egy pá lyá zat
küld he tõ be ér vé nye sen. Nyi tott bo rí ték ban be nyúj tott
aján lat ér vény te len! A ha tár idõ ben be ér ke zett aján la tok át -
vé te lét a fel szá mo ló el is mer vénnyel iga zol ja.

Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– az aján lat te võ ne vét (cé get), cí mét (szék he lyét), te le -

fon (te le fax) szá mát, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén 30 nap -
nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, a cég jegy zés re jo go sult alá -
írá si cím pél dá nyát,

– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tárgy pon tos meg ne ve -
zé sét,

– a meg aján lott net tó vé tel árat szám mal és be tû vel is le -
ír va,

– a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját,
– a bá nat pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát.
Az aján la to kat je len pá lyá za ti fel hí vás Cég köz löny ben

va ló köz zé té te lé tõl (2007. au gusz tus 2.) szá mí tott 15. na -
pon 12 órá ig le het be nyúj ta ni.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot az aján la tok köz jegy zõ elõtt
tör té nõ fel bon tá sát köve tõen nyil vá no san ér té ke li. A nyil -
vá nos ér té ke lé sen a pá lyá zó je len le het. A fel szá mo ló az
ér té ke lés ered mé nyé rõl a pá lyá zó kat 10 na pon be lül érte -
síti. Az el bí rá lás elõ fel té te le, hogy az aján lat a mi ni má lis
ala ki és tar tal mi kel lé kek kel ren del kez zen.

Több aján lat kö zül a leg ma ga sabb ér té kû pá lyá zat nye ri
el a vé te li jo got. Ha több meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá -
zat ér ke zik, a fel szá mo ló ár tár gya lást tart. A fel szá mo ló a
pá lyá zat ér té ke lé sét és an nak ered mé nyét jegy zõ könyv be
fog lal ja.

A fel szá mo ló meg hív ja az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat a
nyil vá nos ér té ke sí tés re, ahol elõ vá sár lá si jo gu kat – a leg -
jobb aján la tot te võ vel azo nos fel té te lek vál la lá sa és tel je sí -
té se mel lett – gya ko rol hat ják. A vé tel ár ki egyen lí té sé nél
hi te le zõi igény nem szá mít ha tó be.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban
ered mény te len nek nyil vá nít hat ja.

A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, a pá lyá za tot a fel szá mo ló
az el já rás bár mely sza ka szá ban ered mény te len nek nyil vá -
nít hat ja.

A vé te li jo got el nye rõ pá lyá zó val az adós cég ne vé ben a
fel szá mo ló meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést.

A meg hir de tett va gyon tár gyak elõ ze tesen egyez te tett
idõ pont ban meg te kint he tõk.

A pá lyá zat tal kap cso la to san in for má ci ót Gyet vai Ta -
más né dr. Vin cze Be á ta fel szá mo ló biz tos tól le het kér ni a
06 (57) 501-615-ös és a 06 (20) 347-2980-as te le fo non szá -
mon vagy sze mé lye sen.

Az ÁFI Fel szá mo ló és Va gyon ke ze lõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Bu da pest, Szent Ist ván krt. 1. I. 3.)
mint az ,,SDI” Me zõ gaz da sá gi Kft. „f. a.” (Cg.:
[17 09 003828]; 7045 Györ köny, Bocs kai u. 222.) Tol na
Me gyei Bí ró ság ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján, ér té ke sí te ni kí ván ja a fel szá mo lás alá ke rült
 társaságnak a Györ köny-Pusz ta hen cse Va dász tár sa ság gal
szemben fenn ál ló, 1 230 528 Ft össze gû, ki fe je zet ten bi -
zony ta lan meg tér ülé sû kö ve te lé sét. Pá lyá zat irá nyá ra:
560 000 Ft.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te lei:
– 60 000 Ft bá nat pénz meg fi ze té se a pénz tár ba, vagy

a fel szá mo ló UniC re dit Bank Rt.-nél ve ze tett 10900035-
00000002-96040018 szá mú el kü lö ní tett bank szám lá já ra.

– A bá nat pénz a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül, ered -
mény te len pá lyá zat ese tén 15 na pon be lül a pá lyá zó ré szé -
re vissza fi ze tés re ke rül.

– A pá lyá za tot leg ké sõbb (az aján lott vé tel ár és fi ze té si
mód meg je lö lé sé vel) je len hir det mény Cég köz löny ben
 való köz zé té te lé tõl (2007. au gusz tus 2.) szá mí tott 15. na -
pon 12 órá ig le het le ad ni az ÁFI Fel szá mo ló és Vagyon -
kezelõ Zrt., 1055 Bu da pest, Szent Ist ván krt. 1. szám alat ti
szék he lyén.

– Az aján la tot zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni, a bo rí té -
kon kér jük fel tün tet ni: „SDI Me zõ gaz da sá gi Kft. f. a. pá -
lyá zat”.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó ne vét, szék -
he lyét, ha tá lyos cég ki vo na tát, a cég jegy zés re jo go sult
tiszt ség vi se lõ alá írá si cím pél dá nyát, a meg aján lott brut tó
vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az aján lat te võ 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal.

– Az aján lat be nyúj tá sa kor iga zol ni kell a bá nat pénz
meg fi ze té sét.

– A pá lyá za tok bon tá sá ra köz jegy zõ je len té ben a pá -
lyá za ti le adá si ha tár idõ le jár ta után 30 na pon be lül ke -
rül sor.

2007/32. szám H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 1807



– A pá lyá zat ered mé nyé rõl a fel szá mo ló a bon tás tól
szá mí tott 15 na pon be lül írás ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

– Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra jo go sul tak a jo go -
sult sá gu kat – a jo go sult ság iga zo lá sá val együtt – az aján lat 
be nyúj tá sá nak idõ pont já ig je lent he tik be a fel szá mo ló nak.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot (meg fe le lõ pá lyá zat hi á nyá -
ban) ered mény te len nek nyil vá nít hat ja és új pá lyá za tot hir -
det het ki.

A be ér ke zett aján la tok alap ján a fel szá mo ló ér té ke sí té si
ver seny tár gya lást tart, amennyi ben a meg aján lott vé tel -
árak kö zöt ti el té rés 10%-on be lül van. En nek he lyé rõl, ide -
jé rõl, sza bá lya i ról írás ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get.

A fel szá mo ló a ha tá lyos 1991. évi IL. tör vény alap ján
fel hív ja az eset le ges ér de kel te ket elõ vá sár lá si jo guk gya -
kor lá sá ra, és ké ri, hogy a jog gya kor lá sá ra irá nyu ló szán -
dé ku kat a pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide jé ig írás ban be je -
len te ni szí ves ked je nek.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad Kán tor
Zol tán fel szá mo ló biz tos mun ka na po kon 9–11 óra kö zött a
06 (1) 302-3420-as te le fon szá mon.

A PARA Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Tár sa ság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Bu da pest, Nép für dõ
u. 7.) a Fej ér Me gyei Bí ró ság 7. Fpk. 07-06-000466.
 számú vég zés sel ki je lölt ,,MMG Szer szám gyár tó Kft.
„f. a.” (Cg.: [07 09 010021]; 2060 Bics ke, Ka ni zsai u. 12.) 
fel szá mo ló ja ként

nyilvános pályázat

út ján kí ván ja ér té ke sí te ni a tár sa ság ki zá ró la gos tu laj do nát 
ké pe zõ tár gyi esz kö zö ket és kész le tet.

Az ér té ke sí tés re meg hir de tett tár gyi esz kö zök: (ter me -
lõ gé pek, szá mí tás tech ni kai esz kö zök, egyéb gé pek).

Irá nyá ra: 17 000 000 Ft (áfá val).
Az ér té ke sí tés re meg hir de tett kész le tek: (nyers- és alap -

anya gok, szer szá mok, ipa ri be fe je zet len ter mé kek).
Irá nyá ra: 6 000 000 Ft (áfá val).
Ér vé nyes aján lat fel té te le:
– az irány ár 10%-ának bá nat pénz ként tör té nõ befize -

tése az MMG Szer szám gyár tó Kft. „f. a.” UniC re dit Bank
Rt.-nél ve ze tett 10918001-00000003-16860006 bank -
szám lá já ra „MMG Kft. f. a. bá nat pénz” meg je lö lés sel és
en nek iga zo lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ ig (a pá lyá zat hoz tör -
té nõ csa to lás sal),

– 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sa,
– a vál lalt fi ze té si ha tár idõ nem le het több 60 nap nál.
A fel szá mo ló az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban írá sos vé -

teli aján la to kat kér be nyúj ta ni a PARA Gaz da sá gi Ta nács -
adó Kft., 1138 Buda pest, Nép für dõ u. 7. szám alat ti cí mé re

pos tai úton „MMG Kft. f. a. vé te li aján lat” meg je lö lés sel.
Az aján la to kat ket tõs zárt bo rí ték ban kér jük el jut tat ni. 

A pá lyá zat ér té ke lé sé nél elõnyt je lent az ér té ke sí tés re
meg hir de tett esz kö zök és kész le tek egy ben tör té nõ meg -
vá sár lás ra tett aján lat.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak idõ pont ja: leg ké sõbb a je -
len hir det mény Cég köz löny ben va ló köz zé té tel tõl (2007.
au gusz tus 2.) szá mí tott 15. nap.

A ét éke sí tés re meg hir de tett esz kö zök rõl szó ló do ku -
men tá ció a fel szá mo ló szer ve zet tõl be sze rez he tõ. To -
vábbi in for má ció dr. Pal los Dé nes fel szá mo ló biz tos tól a
450-0737-es te le fon szá mon.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
8 na pon be lül, köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor. A be nyúj -
tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül a fel szá mo ló az aján -
la to kat ér té ke li. Az ér té ke lés ered mé nyé rõl jegy zõ könyv
ké szül, me lyet bár mely hi te le zõ meg te kint het. Az aján la -
tok el bí rá lá sa ered mé nyé rõl a fel szá mo ló az ér de kel te ket
írás ban értesíti.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban
ered mény te len nek nyil vá nít ja, és új pá lyá za tot ír hat ki.
A pá lyá za ti aján la to kat a fel szá mo ló az ár aján la tok nagy -
sá ga alap ján bí rá ja el. Amennyi ben ér ke zik meg fe le lõ
aján lat, de a leg jobb aján la ti árat kö ve tõ aján la ti ár a leg -
ma ga sabb aján la ti ár 90%-át el éri, a fel szá mo ló a pá lyá zók 
kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tart. Az ár tár gya lás ra a fel -
szá mo ló azo kat az aján lat te võ ket hív ja meg, akik nek az
aján la ti ára a leg ma ga sabb aján la ti ára a leg ma ga sabb aján -
la ti ár 90%-át elérte.

A fel szá mo lá si el já rás ra az 1997. évi XXVII. tör vénnyel 
mó do sí tott 1991. évi IL. tör vény irány adó.

Az elõ vá sár lá si jo go sul tak e jo gu kat, a nyil vá nos ér té -
ke sí tés ke re te in be lül gya ko rol hat ják oly mó don, hogy a
vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben, a vé te li szán dék -
ról nyi lat ko za tot tesz nek. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa
ér de ké ben a fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel tek fi gyel mét
ar ra, hogy a jog gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pá -
lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide jé ig be je len te ni szí ves ked -
jenek.

A MÁTRAHOLDNG ZRt. (cég jegy zék szá ma:
[01 10 043926]; szék hely: 1146 Bu da pest, Chá zár A. u. 9.) 
mint a ,,HUSTEFO” Élel mi szer ipa ri és Ke res ke del mi
Kft. „f. a.” (cég jegy zék szá ma: [13 09 064059]; szék hely:
2074 Per bál, Fõ u. 19.) adós tár sa ság a Pest Me gyei Bí ró -
ság 2. Fpk. 13-06-001699/3. sz. vég zés sel ki je lölt fel szá -
mo ló ja az 1991. évi IL. tv. ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti adós tár sa ság ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé -
võ aláb bi va gyon tár gya it:
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Kis ér té kû hasz nált gé pek, be ren de zé sek, iro dai fel sze -
re lé sek.

Irány ár: net tó 500 000 Ft.
Bá nat pénz: 50 000 Ft.
Lis ta sze rint, meg te kint he tõ elõ re egyez te tett idõ pont -

ban a MÁTRAHOLDING ZRt. szék he lyén.
Fel szá mo ló biz tos a kis ér té kû esz kö zö ket egy ben ér té -

ke sí ti.
A va gyon tár gyak elõ re egyez te tett idõ pont ban meg te -

kint he tõk a tár sa ság szék he lyén.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 

2007. au gusz tus 17. 12 óra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: MÁTRAHOL -
DING ZRt. fel szá mo ló iro da (1146 Bu da pest, Chá zár
And rás u. 9.).

A pá lyá za tok bon tá sa köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik.
A pá lyá zat alap fel té te lei:
A pá lyá za ton ma gyar és kül föl di ter mé sze tes sze mély,

jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, va la mint jo gi sze mé lyi -
ség nél kü li tár sa ság ve het részt.

Kül föl di pá lyá zó kö te les bel föl di szék hellyel rendel -
kezõ kéz be sí té si meg bí zot tat meg ne vez ni, aki hez a pá lyá -
za ti, el já rá si és szer zõ dés kö té si nyi lat ko za tok jog ha tá lyo -
san in téz he tõk.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó rész le tes és
jo gi lag kö te le zõ ere jû nyi lat ko za tát az aláb bi ak ban:

– a pá lyá zó nyi lat ko za ta, hogy a vé tel re fel aján lott va -
gyon tár gyat meg kí ván ja vá sá rol ni,

– az ár, me lyet a pá lyá zó a meg hir de tett va gyon tár gyért 
fi zet, pon tos meg ha tá ro zá sa, fo rint ban,

– a fi ze tés mód ja és üte me zé se,
– a pá lyá zó vál la lá sát, hogy az adás vé te li szer zõ dés

meg kö té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a vé tel árat meg fi ze ti,
– 1 hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat jo gi sze mély

vagy jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ese tén,
– mi ni mum 60 na pos szer zõ dé si kö tött ség vál la lá sa.
A vé te li szán dék bi zo nyí tá sá ra a meg je lölt bá nat pénzt a

pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig át kell utal ni a
MÁTRAHOLDING ZRt. Jó gaz da Ta ka rék szö vet ke zet nél
ve ze tett 54700082-18004573 szá mú szám lá já ra és az át -
uta lás ról szó ló iga zo lást a pá lyá zat hoz kell mel lé kel ni.
A bá nat pénz a fel szá mo ló iro dá ban le võ há zi pénz tár ba is
be fi zet he tõ, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig. A bá -
nat pénz re a Ptk. vo nat ko zó ren del ke zé sei az irány adók.
A nyer tes pá lyá zó bá nat pén ze a vé tel ár ba be szá mít, míg a
töb bi pá lyá zó bá nat pén zét a pá lyá zat ki ér té ke lé sét köve -
tõen, leg ké sõbb a pá lyá zat le zá rá sát kö ve tõ 8 na pon belül
visszakapja.

A pá lyá za tot sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján
le het be nyúj ta ni a meg je lölt cím re, zárt, cég jel zés nél kü li
bo rí ték ban, 2 pél dány ban, ma gyar nyel ven. A bo rí ték ra rá
kell ír ni: „HUSTEFO Élel mi szer ipa ri és Ke res ke del mi
Kft. f. a. – Pá lyá zat”.

Ér vény te len az a pá lyá zat
– amely nem ha tá roz za meg egy ér tel mû en a meg aján -

lott árat,
– ame lyet nem a ki írás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben,

vagy nem az ott meg je lölt he lyen, vagy nem zárt bo rí ték -
ban, meg adott fel irat tal el lát va nyúj tot ták be (vagy amely
nem fe lel meg egyéb ként a pá lyá za ti ki írás alap fel té te le i -
ben fog lal tak nak, vagy amely hez a pá lyá zó nem csa tol ta a
bá nat pénz be fi ze té sé rõl szó ló át uta lást, vagy nem fi zet te
be a bá nat pénzt),

– a cég ki vo nat hi ány zik, vagy 1 hó nap nál ré geb bi.
Pá lyá za tok kéz hez vé te le, fel bon tá sa és ér té ke lé se:
– A pá lyá za tok fel bon tá sa köz jegy zõ je len lé té ben tör -

té nik.
– A ki író kép vi se lõ je meg vizs gál ja a pá lyá za tok ér vé -

nyes sé gét, a köz jegy zõ az el já rás ról jegy zõ köny vet ké szít.
– A bon tást kö ve tõ en a pá lyá za to kat a fel szá mo ló biz -

tos 8 na pon be lül ér té ke li és ki ala kít ja a pá lyá za tok kö zöt ti
sor ren det.

– A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a ki író az
ér de kel te ket írás ban ér te sí ti.

– A ki író a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban
ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot ír hat ki.
Több meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá zat ese tén a pá lyá zat -
te võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor,
mely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ -
en a ki író is mer te ti.

Egyéb fel té te lek:
A pá lyá zó a meg adott ha tár idõn be lül kö te les adás vé te li

szer zõ dést meg köt ni.
A meg kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés re a ma gyar jog az

irány adó.
A pá lyá zat tal kap cso la tos min den költ ség a pá lyá zat si -

ke ré tõl füg get le nül a pá lyá zót ter he li.
A csõd tör vény ben meg ha tá ro zott elõ vá sár lá si jog gal

ren del ke zõk ezen jo gu kat a vég le ge sen ki ala kult ár- és fel -
té te lek is me re té ben, a tör vény sze rint gya ko rol hat ják.

A fel szá mo ló a be szá mí tás le he tõ sé gét ki zár ja, ki vé ve a
nyer tes pá lyá zó bá nat pén ze, mely a vé tel ár ba be szá mít.

A fel szá mo ló a be fi ze tett bá nat pénz után ka ma tot nem
fi zet.

To váb bi in for má ci ók be sze rez he tõk Haj nal Bé la fel szá -
mo ló biz tos tól a 887-4930-as te le fon szá mon.

A REORG Gaz da sá gi és Pénz ügyi ZRt. (Cg.:
[01 10 041773]; 1116 Bu da pest, Hen ger ma lom út 1.) mint
a TWT KONSTRUKT Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.
„f. a.” (Cg.: [17 09 002638]; 7100 Szek szárd, Ke rá mia
u. 21.) ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí tés re meg hir de ti az adós cég tu laj do nát ké pe -
zõ Ba la ton sza ba di 117. hrsz. alat ti, ter mé szet ben Ba la ton -
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sza ba di, Rá kó czi u. 110. sz. alatt ta lál ha tó bel te rü let, ki vett 
tu ris ta ház meg ne ve zé sû, 4412 m2 föld rész let te rü le tû in -
gat lant, a raj ta lé võ 402,98 m2 net tó alap te rü le tû épü let tel.

Az in gat lan a köz ség la kott te rü le té nek ke le ti pe re mén,
csa lá di há zas kör nye zet ben a Rá kó czi u. vé gén he lyez ke -
dik el. Beépített sége 5,6%-os, ami 30%-os be épí tett sé gig
fej leszt he tõ.

Az egy egy ség ben, egy sé ges szer ke zet tel 3 la ká sos (a
K-szárny ban egy há rom szin tes 67,63 m2-es, a Ny-szárny -
ban egy két szin tes 81,33 m2-es, a te tõ tér ben egy
74,96 m2-es la kás van) és 4 ga rá zsos (4 × 18 m2) épü let
1994-ben épült.

A sík ud var 2 m ma gas fa la zott ke rí tés sel kör be ke rí tett.
Az in gat lan 2007. au gusz tus 10. és au gusz tus 14-én

10 és 14 óra kö zött te kint he tõ meg.
Az in gat lan irá nyá ra 30 M Ft + áfa.
Az in gat lan ér té két becs lõ szak vé le ményt és a rész le tes

aján la ti fel té te le ket tar tal ma zó anyag a REORG ZRt. pé csi 
(7621 Pécs, Rá kó czi út 1.), il let ve ka pos vá ri (7400 Ka pos -
vár, Kos suth La jos u. 1–9.) iro dá já ban meg te kint he tõ,
vagy 10 000 Ft + áfa be fi ze té se el le né ben meg vá sá rol ha tó.

Az írás ban, zárt bo rí ték ban be nyúj tott vé te li aján lat nak
tar tal maz nia kell az aján lat te võ ada ta it, a vé tel ár aján la tot,
a fi ze tés mód ját, an nak iga zo lá sát, hogy aján la ti biz to sí -
ték ként az irány ár 10%-át az aján lat te võ „TWT
KONSTRUKT pá lyá zat” hi vat ko zás sal át utal ta az f. a. cég 
Me csek vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 50300116- 
10003475 szá mú pénz for gal mi szám lá já ra, to váb bá nyi lat -
koz ni kell ar ról, hogy az aján lat te võ aján la tá hoz 30 na pi
kö tött sé get vál lal a bo rí ték bon tás nap já tól szá mí tot tan.

Nyi lat koz ni kell ar ról is, hogy a rész le tes pá lyá za ti fel té -
te lek ben fog lal ta kat tel jes kör ben az aján lat te võ meg is -
mer te és azt ma gá ra néz ve kö te le zõ en el fo gad ja.

A vé te li jo got el nyert aján lat te võ ese té ben a be fi ze tett
aján la ti biz to sí ték fog la ló ként a vé tel ár ba be szá mít. Az ár -
tár gya lá son nem nyert pá lyá zó ré szé re a be fi ze tett aján la ti
biz to sí ték 5 ban ki na pon be lül vissza uta lás ra ke rül.

A pá lyá za to kat a REORG ZRt., 7621 Pécs, Rá kó czi
út 1. szám alat ti pé csi iro dá já ban

2007. au gusz tus 29-én, dél elõtt 10–12 óra kö zött

le het be nyúj ta ni.

Az aján la tok fel bon tá sa 2007. au gusz tus 30-án dél elõtt
9 óra 30 per ces kez dés sel Vas vá ri né dr. Sely mi Györ gyi
köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik.

Több meg fe le lõ, a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb
10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén az aján lat te võk je len lé té -
ben (gaz da sá gi tár sa ság ese té ben a kép vi se le ti jog iga zo lá -
sát, az ár tár gya lás nap ját meg elõ zõ 15 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo na tot, to váb bá cég ve ze tõ alá írá si cím pél dá nyá nak
má so la tát át kell ad ni) Vas vá ri né dr. Sely mi Györ gyi köz -
jegy zõ, 7621 Pécs, Szé che nyi tér 6. szám alat ti iro dá já ban
tar tan dó ár tár gya lás idõ pont já ról a ki je lölt fel szá mo ló írás -
ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

To váb bi fel vi lá go sí tást Ga lam bos Ta más fel szá mo ló -
biz tos tól le het kér ni a 06 (72) 511-700-as vagy a 06 (20)
938-8701-es te le fon szá mon.

Fel hív juk az elõ vá sár lás ra jo go sul tak fi gyel mét, hogy
elõ vá sár lá si jo gu kat a nyil vá nos ér té ke sí tés so rán gya ko -
rol hat ják oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár
is me re té ben az aján lat el fo ga dá sa ese tén – az aján lat té te li
biz to sí ték össze gé vel azo nos össze gû fog la ló egy ide jû be -
fi ze té sé nek iga zo lá sá val – nyi lat koz ni uk kell vé te li szán -
dé kuk ról. A ki je lölt fel szá mo ló ké ri az elõ vá sár lás ra jo go -
sul ta kat, hogy az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig elõ vá sár lá -
si jo go sult sá guk ról az azt iga zo ló do ku men tu mok meg kül -
dé sé vel a ki je lölt fel szá mo lót tájékoztassák.

A ki je lölt fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak azt a jo got,
hogy a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban rész ben
vagy egész ben ered mény te len nek nyil vá nít sa.

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Sal gó tar -
ján, Kun u. 2.) mint a PADI-ÉP Épí tõ ipa ri Kft. „f. a.”
(Cg.: [12 09 004704]; 3078 Bá tony te re nye, Jó zsef A.
ltp. 7. II. 1.) ki je lölt fel szá mo ló ja

pályázati felhívást

tesz köz zé a tár sa ság va gyo ná nak nyil vá nos ér té ke sí té sé re:
Gép jár mû vek ben hasz ná la tos, kü lön fé le il la tú lég fris sí -

tõk fel füg geszt he tõ ki vi tel ben (7500 db).
Brut tó irány ár: 200 000 Ft.
A meg hir de tett kész let a fel szá mo ló val tör té nõ egyez te -

tés után a fel szá mo ló sal gó tar já ni rak tá rá ban te kint he tõk
meg.

A pá lyá za to kat 

2007. au gusz tus 17-én (pén te ken) 13 órá ig

be ér ke zõ leg kell el jut tat ni a fel szá mo ló Sal gó tar ján,
Kun u. 2. sz. alat ti iro dá já ba.

A pá lyá za tok bon tá sa a be adá si ha tár idõt kö ve tõ 10 na -
pon be lül, el bí rá lá sa a bon tást kö ve tõ 10 na pon be lül tör té -
nik. Ár tár gya lás ra – meg fe le lõ ár aján lat ese tén – az azo nos 
ér té kû (ár aján lat te kin te té ben leg fel jebb 10%-kal el té rõ)
pá lyá za tot be nyúj tók kö zött ke rül sor, mely rõl a jo go sul ta -
kat a fel szá mo ló írás ban ér te sí ti.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak ezen irá nyú szán dé ku kat a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig, írás ban je lent he tik be 
a fel számolónak.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
– a pá lyá zó (név, kép vi se lõ, cím, te le fon-, bank szám la -

szám, cég jegy zék szám, sta tisz ti kai szám, adó szám), va la -
mint az aján la ti ár egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa,
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– a brut tó irány ár 10%-ának meg fe le lõ bá nat pénz le tét -
be he lye zé se a fel szá mo ló nál, vagy an nak át uta lá sa az
OTP 11741031- 20155229 szá mú bank szám lá ra,

– 30 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sa.
A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got ar ra, hogy a

nyil vá nos ér té ke sí tést – meg fe le lõ pá lyá zat hi á nyá ban –
ered mény te len nek nyil vá nít sa.

Ér dek lõd ni le het: Ba lázs Mik lós fel szá mo ló nál [Sal gó -
tar ján, Kun u. 2.; te le fon/fax: 06 (32) 317-480].

Bé lyeg zõk és szám la töm bök

ér vény te le ní té se

Az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. aláb bi szö ve gû, 25-ös
sor szá mú bé lyeg zõ je elveszett.

A bé lyeg zõ szö ve ge:

ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELÕ ZRT.
-25-

A bé lyeg zõ hasz ná la ta 2007. jú li us 1-jé tõl ér vény te len.

A Gö rög–Ma kai Bt. aláb bi sor szá mú kész pénz fi ze té si
szám la tömb je elveszett. 

A szám la tömb hasz ná la ta 2007. jú li us 17-tõl érvény -
telen.

Sor szá ma: 0030551–0030600
Fel hasz nált sor szám: 0030551–0030580
Utol só szám la kel te: 2007. 07. 17.

A Gö rög–Gö rög Kft. aláb bi sor szá mú kész pénz fi ze té si
szám la tömb je elveszett.

A szám la tömb hasz ná la ta 2007. feb ru ár 23-tól érvény -
telen.

Sor száma: 0873351–0873400
Fel hasz nált sor szám: 0873351–0873398
Utol só szám la kel te: 2007. 02. 23.

A VIV Zrt. aláb bi szö ve gû 10-es sor szá mú bé lyeg zõ jét
2007. jú li us 30-án el tu laj do ní tot ták.

A bé lyeg zõ szö ve ge:

V I V Zrt.
1077 Bu da pest, Beth len G. u. 21-23.

ÁRUÁTVEVÕ: 10.

A bé lyeg zõ hasz ná la ta a fen ti idõ pont tól ér vény te len.

HÍREK, IN FOR MÁ CI ÓK, TÁ JÉ KOZ TA TÓK

Hasz nos lin kek – a jog al ko tás

és jog al kal ma zás te rü le tén

Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se
www.mkogy.hu
www.par la ment.hu

Köz tár sa sá gi El nök Hi va ta la
www.keh.hu

Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga
www.mkab.hu

A Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé ge
www.mklu.hu

Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la
www.obh.hu

Kor mány za ti por tál
www.ma gya ror szag.hu

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
www.irm.gov.hu

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
www.otm.gov.hu

IM Cég nyil ván tar tá si és Cég in for má ci ós Szol gá lat
www.mic ro sec.hu/in fo/pa ge/un sa fe.html

Az EU jog anyag el sa já tí tá sát se gí tõ hon lap
www.unio.bi ro sag.hu

Igaz ság szol gál ta tá si Ta ná csok Eu ró pai Há ló za ta
www.encj.net
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Szak ér tõi hon lap
www.sza ker tes.hu

Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra
www.miszk.hu

Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra
www.mokk.hu

Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra
www.mbvk.hu

Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra
www.ma gya rugy ve di ka ma ra.hu

Ta kar Net – Föld hi va ta li In for má ci ós Rend szer
www.ta kar net.hu

Cent ru mOn li ne
www.col.hu

2007. június 1. és 2007. június 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700179 Né gyes sy And rea an gol

700180 Si pos Má ria an gol

700181 Mol nár Esz ter né met

700182 Ko vács Ni ko let ta an gol

700183 Rát kai Zsa nett an gol
olasz

700184 Il lés Ri ta an gol

700185 Hö röm põ Zsu zsa an gol
fran cia

700186 Ti ha nyi Nó ra an gol
né met

700187 Schödl né Gyu lai Má ria né met

700188 Joó Fe renc an gol

700189 Med gye si Já nos Ádám an gol
né met

700190 Fo dor Ákos Dá ni el an gol

700191 For gács Ani ta né met

700192 El sik And rea an gol

700193 Bit tó Zsó fia an gol

700194 Boz zay Blan ka Be á ta an gol
spa nyol

700195 Al ma di Sej la an gol

700196 Er dei Ilo na Ju li an na
Bi csák Ilo na Ju li an na

né met

700198 Kén in ger né Lek li Ani kó né met

700199 Szá raz Vik tó ria né met

700200 Czi rá ki Tí mea Il di kó né met

700201 Szem keõ Do mi ni ka Lí via fran cia

700202 Mund rucz Ad ri enn
Skul té ti Ad ri enn

an gol

700203 Ko vács And rea né met

700204 Iva nyen ko And rej Ole go vics orosz

700206 Gás pár Ju dit né met

700207 Nyers Lí via né met

700208 Tar já ni Tí mea an gol

700209 An dok Zi ta fran cia

700211 Kräh ling Szil via né met

700212 Csó sza Ri chárd an gol

700213 Ludl Ani kó
Sa la mon Ani kó

né met

700214 Fel föl di Ma ri an na fran cia

700215 Laj kó Tí mea por tu gál

700216 Szke vi A thé né an gol

700217 Ti már Ré ka an gol
orosz

700218 Vas Ve ro ni ka an gol

700219 An to lo vics Jad ran ka an gol

700220 Gé mes Gab ri el la né met

700221 Sza bó Edit an gol
né met

700222 Mély kú ti Zi ta Csil la an gol

700223 Tas ná di Ju dit Ber na dett an gol

700224 Far kas Me lin da an gol

700226 Ko vács Ádám né met

700227 Kiss Ju dit né met

700228 Or go vá nyi Já nos György an gol

700229 Jó nás Bet ti na né met

700230 Orosz Jó zsef olasz

700231 Pa racz ky Krisz ti na an gol

700232 Bas hu ro va Kse nia orosz

700233 Pén zes Tí mea né met
szlo vák

700234 Zán kai Ka ta lin orosz

700235 Jág ri Sá ra An gé la an gol

700236 Ke le men Lu ca An na an gol
spa nyol

700238 Mo ór Gab ri el la Krisz ti na né met

700239 Si mon né Sza lai Zsu zsan na orosz
fran cia

700240 Hú ri No é mi né met
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700241 Ser fõ zõ Ré ka né met

700242 Ba logh Ju dit né met

700243 Ga lán tay Zsa nett an gol

700244 Ha u li tus Ani kó szlo vák

700245 Jámb rik Jan ka Pi ros ka né met
spa nyol

700246 Hu lik Haj nal ka an gol

700247 Bu be nik Jo han na Má ria né met

700248 Já szay Ta más an gol

700249 Füs tös Mó ni ka né met

700250 Mé der Lil la Er zsé bet né met

700251 Ki a ti pisz Ala e xand ra an gol

700252 Kom ló Zol tán Ká roly an gol

700253 Bánk Ló ránt Ist ván an gol

700254 Haj dú Nó ra Gab ri el la an gol
né met

700255 Tar já nyi Nó ra né met

700256 Ko vács Ta ma ra an gol

700257 Né meth Ti bor Já nos an gol
fran cia
spa nyol

700259 Rá duly Dó ra an gol

700260 Kõ sze gi Ta más an gol

2007. jú ni us 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

nyil ván tar tá sá ba be jegy zett
uta zá si iro dák és ügy nök sé gek

ADNEX-SYS Uta zá si Iro da
6000 Kecs ke mét, Szent I. u. 18.
Tel.: (76) 513-513
Fax: (76) 513-513
U-000831
ADNEX-SYS Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 05.

AIRJET Uta zá si Iro da
7044 Nagy do rog, Kos suth L. u. 72.
Tel.: (75) 532-060
Fax: (75) 532-060
U-000835
Air jet Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 26.

Arany Orosz lán Uta zá si Iro da
1034 Bu da pest, Bé csi út 126–128, A/305.
Tel.: 326-0043
Fax: 326-0043
U-000833
ARANY OROSZLÁN Nem zet kö zi Ok ta tá si, 
Ide gen for gal mi és Ta nács adó Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 14.

Folk land Ho li day Uta zá si Iro da
4032 Deb re cen, Gyön gyö si u. 13/A ép. 3. em. 6.
Tel.: (52) 422-407
Fax: (52) 422-407
U-000836
„Folk land Ho li day” Szol gál ta tó Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 26.

KARTAGO TOURS Uta zá si Iro da
1076 Bu da pest, Thö köly út 21.
Tel.: 462-8440
Fax: 462-8401
U-000834
KARTAGO TOURS Uta zás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt.
Be jegy zés: 2007. 06. 26.

MAGIC TOURS Uta zá si Iro da
2310 Szi get szent mik lós, Baj csy Zsi linsz ky út 39/A
Tel.: (24) 540-775
Fax: (24) 540-776
U-000832
MAGIC TOURS Uta zás köz ve tí tõ 
és Uta zás szer ve zõ Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 08. 

OFFER-ONE Uta zá si Iro da
1028 Bu da pest, Hi deg kú ti u. 167.
Tel.: 398-7570
Fax: 398-7571
U-000838
„OFFER-ONE” Uta zás köz ve tí tõ és Szol gál ta tó Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 28.

UNGHERIA VIAGGI Uta zá si Iro da
1053 Bu da pest, Ve res Pál né u. 25. II. em. 7.
Tel.: 266-2694
Fax: 266-2694
U-000837
UNGHERIA VIAGGI Uta zá si Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 27.
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2007. jú ni us 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

nyil ván tar tá sá ból sa ját ké rés re tö rölt
uta zá si iro dák és ügy nök sé gek

DANUBIUS TRAVELS Uta zá si Iro da
1051 Bu da pest, Szer vi ta tér 8.
Tel.: 888-8200
Fax: 889-2843
U-000400
DANUBIUS SZÁLLODA és GYÓGYÜDÜLÕ Nyrt.
Tör lés: 2007. 06. 21.

Kar ta go To urs Uta zá si Iro da
1076 Bu da pest, Thö köly út 21.
Tel.: 462-8440
Fax: 462-8401
R-1512/1996.
Kar ta go To urs Uta zás szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
Tör lés: 2007. 06. 26. 

Papp Lász ló né Egyé ni Cég POP To urs Uta zá si Iro da
8640 Fo nyód, Szent Ist ván u. 5.
Tel.: (85) 362-125
Fax: (85) 362-125
U-000402
Papp Lász ló né Egyé ni Cég 
Tör lés: 2007. 06. 22.

PROFESSIONAL Tra vel Uta zá si Iro da
1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 13.
Tel.: 316-2890
Fax: 212-5723
R-00475/1999/2000.
PRO-SEC Ki adói, Ok ta tói és Szer ve zõ Kft. 
Tör lés: 2007. 06. 22.

SLUGA TRAVEL Uta zá si Iro da
1137 Bu da pest, Bu dai Nagy A. u. 6.
Tel.: 329-8357
Fax: 320-5460
R-1407/96/1997.
SLUGA TRAVEL Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Bt.
Tör lés: 2007. 06. 26.

TALANT-TOURS Uta zá si Iro da
1118 Bu da pest, Sas adi út 45. II. em. 5.
Tel.: 319-6226
Fax: 319-6226
R-00817/1993.
TALANT Ide gen for gal mi, Ke res ke del mi 
és Szol gál ta tó Kft.
Tör lés: 2007. 06. 01.

TAVERNA Uta zá si Iro da
1052 Bu da pest, Vá ci u. 20.
Tel.: 485-3100
Fax: 485-3111

R-00364/1999.
TAVERNA SZÁLLODA és ÉTTEREM Rt.
Tör lés: 2007. 06. 20.

TELMEX Uta zá si Iro da
2000 Szent end re, Ró zsa u. 23.
Tel.: (26) 314-187
Fax: (26) 301-301
R-00734.
TELMEX Ke res ke del mi, Ide gen for gal mi 
és Szol gál ta tó Zrt.
Tör lés: 2007. 06. 25.

2007. jú ni us 1. és 2007. jú li us 10. kö zött
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

nyil ván tar tá sá ból a nem jog erõs hi va tal ból tör tént
tör lé sek hir det mé nyi köz zé té te le

A vál lal ko zá sok meg szû né se okán a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2004. évi CXL. tör vény  78. § (1) és (5) be kez dés d) pont ja
alap ján a nem jog erõs hi va tal ból tör tént tör lé sek kihir -
detése:

Jolly-To urs Kft. Uta zá si Iro da
8600 Sió fok, Új pi ac tér 6.
Tel: (84) 316-844
Fax: (84) 312-283
R-2022/2000.
Jolly-To urs Ke res ke del mi Szol gál ta tó Kft.
Tör lés oka: jog sza bály sér tés
Tör lés: 2007. 07. 04.

Kor rekt Re i sen Uta zá si Iro da
8638 Ba la ton lel le, Vad vi rág u. 6.
Tel.: (85) 353-131
Fax: (85) 353-131
R-0933/1994.
Kor rekt Re i sen Né met–Ma gyar Tu risz ti kai 
és Szol gál ta tó Kft. 
Tör lés oka: jog sza bály sér tés
Tör lés: 2007. 07. 05.

TAMÁS Va dá szat szer ve zõ Iro da
7090 Ta má si, Ár pád u. 10.
Tel.: (74) 471-671
Fax: (74) 471-671
R-00777.
TAMÁS Va dá szat szer ve zõ Szol gál ta tó 
és Ke res ke del mi Kft.
Tör lés oka: jog sza bály sér tés
Tör lés: 2007. 07. 03. 
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2007. jú ni us 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

nyil ván tar tá sá ból jog erõ re emel ke dett
hi va tal ból tör tént tör lé sek, il let ve

be jegy zé si ké re lem el uta sí tá sa

Be jegy zé si ké re lem el uta sí tá sa:

W.ADVENTURE Ide gen for gal mi Kft.
1094 Bu da pest, Tag ló u. 10.
El uta sí tás: 2007. 05. 17.
Jog erõs: 2007. 06. 11.

2007. jú ni us 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

nyil ván tar tá sá ba vál to zás be jegy zé se
név vál toz ta tás mi att

EUROHAND INCOMING SERVICES Uta zá si Iro da
1055 Bu da pest, Sza lay u. 2.
Tel.: 311-1266
Fax: 331-0662
U-000384
EUROHAND Ke res ke del mi és Be fek te té si Zrt.
Elõ zõ név: EUROHAND Ke res ke del mi és Be fek te té si Rt.
Vál to zás be jegy zés: 2007. 06. 05.

Im pact Le i su re Uta zá si Iro da
1025 Bu da pest, Sze ré na út 3/a.
Tel.: 336-1917
Fax: 346-0187
U-000623
Im pact Le i su re Prog ram szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
Elõ zõ név: Im pact Me dia Uta zá si Iro da
Im pact Me dia Prog ram szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
Vál to zás be jegy zés: 2007. 06. 04. 

MILLENIUM Uta zá si Iro da
1068 Bu da pest, Szó fia u. 15. fszt. 1.
Tel.: 322-0032
Fax: 411-0336
U-000745
MILLENIUM BUDAPEST Ren dez vény szer ve zõ Kft.
Elõ zõ név: MILLENIUM BUDAPEST Uta zá si Iro da
Vál to zás be jegy zés: 2007. 05. 31. 

2007. jú ni us 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

nyil ván tar tá sá ba vál to zás be jegy zé se
a te vé keny sé gi kör va gyo ni biz to sí ték hoz kö tött

te vé keny ség gel tör té nõ bõ vü lé se miatt

EUROHAND INCOMING SERVICES Uta zá si Iro da
1055 Bu da pest, Sza lay u. 2.
Tel.: 311-1266
Fax: 331-0662
U-000384
EUROHAND Ke res ke del mi és Be fek te té si Zrt.
Vál to zás be jegy zés: 2007. 06. 05. (bel föld)

2007. jú ni us 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

nyil ván tar tá sá ba vál to zás be jegy zé se
va gyo nibiz to sí ték-kö te les te vé keny sé gi kör rel tör té nõ

szû kí té se miatt

Ad mi ral Tra vel Uta zá si Iro da
2700 Ceg léd, Sza bad ság tér 7.
Tel.: (53) 311-500
Fax: (53) 500-843
U-000111
Ad mi ral Tra vel Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Kft.
Be jegy zés: 2007. 06. 19. (ki utaz ta tás)

A MKEH hi va ta los nyil ván tar tá sá ban lévõ
TIME SHA RE te vé keny sé get foly ta tó cé ge ket

érin tõ ha tá ro za tok
2007. jú ni us 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött

Ha tó sá gi nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés:

1. INTER-THERMAL Ide gen for gal mi, Vendéglátó -
ipari és Szol gál ta tó Kft.

szék he lye: 1221 Bu da pest, Pász tor lány u. 3.
cég jegy zék szá ma: Cg.01-09-672077
adó szá ma: 12383694-2-43
ha tá ro zat szá ma: X-000085/2007.
ha tá ro zat kel te: 2007. jú ni us 12.

A jo go sult a
Za la csá nyi Batt hy ány Kas tély szál ló, 8782 Za la csány,

Csá nyi u. 24. sz. alat ti 29/2/A/1. és 29/2/A/2. hrsz. alatt
nyil ván tar tott 29 db apart man
idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak ér té ke sí té sét foly tat -
hat ja.
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2. In ter val Ho li da ys  Szol gál ta tó és Ta nács adó Kft.
szék he lye: 2049 Di ósd, Baj csy-Zsi linsz ky u. 9. 
cég jegy zék szá ma: Cg.13-09-110342
adó szá ma: 13833783-2-13
ha tá ro zat szá ma: X-000086/2007.
ha tá ro zat kel te: 2007. jú ni us 14.

A jo go sult a
Ho tel Vi tal****, 8749 Za la ka ros, Üdü lõ sor 6/B sz.

276/1/A/2. hrsz.-ú in gat lan 11 szál lo dai szo bá já nak és
4 apart man já nak
idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak ér té ke sí té sét foly tat -
hat ja.

3. Azúr Apart man ház In gat lan fej lesz tõ Kft.
szék he lye: 1026 Bu da pest, Pa sa ré ti út 83. 
cég jegy zék szá ma: Cg.01-09-729010
adó szá ma: 13316312-2-41
ha tá ro zat szá ma: X-000087/2007.
ha tá ro zat kel te: 2007. jú ni us 18.

A jo go sult a
Vil la Azúr, 8600 Sió fok, Vi tor lás u. 11. 6792/7. hrsz.

alatt nyil ván tar tott 
in gat lan idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak ér té ke sí té -
sét foly tat hat ja.

Jö võ re már nem apad a re ál jö ve de lem

Idén elõ re lát ha tó lag 3,5 szá za lé kos lesz a re ál jö ve de lem 
csök ke né se Ma gyar or szá gon, míg jö võ re nem vál to zik
majd a re ál jö ve del mek szint je, hi szen azok szin ten tar tá sa
a cél – mond ta a pénz ügy mi nisz ter a kö zel múlt ban a Ma -
gyar Te le ví zió Nap-kel te cí mû mû so rá ban. Ve res Já nos
sze rint ez szük sé ges és ele gen dõ ah hoz, hogy a ma gyar
gaz da ság a kon ver gen cia prog ram ban ki je lölt tar tós nö ve -
ke dé si pá lyá ra áll jon. A prog ram ban 3-4 szá za lé kos re ál jö -
ve de lem-csök ke nés sel szá mol tak 2007-re. (MTI)

Alig fek tet be a ma gyar la kos ság

A ma gyar la kos ság 76 szá za lé ka egy ál ta lán nem fek tet
be, mi köz ben Nyu gat-Eu ró pá ban ez az arány csak 44 szá -
za lék, Ke let-Eu ró pá ban 66 szá za lék, az USA-ban pe dig
mind össze 43 szá za lék – de rül ki a GfK Hun gá ria leg -
frissebb fel mé ré sé bõl. A be fek te té si ba ro mé tert 2007
 március–áp ri li sá ban, 15 or szág ra ki ter je dõ en, mint egy
11 445 sze mély meg kér de zé se alap ján ké szí tet ték. A ma -
gyar la kos ság ál tal leg in kább ked velt be fek te té si for ma

14 szá za lé kos arány ban a rö vid le já ra tú be tét, amit 11 szá -
za lék kal az élet biz to sí tá sok és 8 szá za lék kal a nyug díj ala -
pok követnek. (MTI)

Tesz te lik az uni ós mi nõ ség biz to sí tást

Svájc mel lett Ma gyar or szág tesz tel he ti az eu ró pai uni ós 
szin ten ki dol go zott egy sé ges tu risz ti kai minõségbiztosí -
tási rend szert, ezért a Ma gyar Szál lo da szö vet ség 2007-ben 
pá lyá za tot nyúj tott be a rend szer, az „Eu ro pe an Qu a lity
Sche me” akk re di tá ci ó já ra – közölte a Ma gyar Tu riz -
mus Zrt. (MT Zrt.).

Svájc mel lett Ma gyar or szág ka pott fel ké rést a
 HOTREC-tõl a rend szer ki pró bá lá sá ra. En nek ke re té ben
– az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
Tu risz ti kai Szak ál lam tit kár sá ga és az Or szá gos Ide gen for -
gal mi Bi zott ság szak mai és anya gi tá mo ga tá sa mel lett – a
Ma gyar Szál lo da szö vet ség 2007-ben pá lyá za tot nyújtott
be a „European Quality Scheme” akkreditációjára.

A ma gyar pá lyá zat akk re di tá ci ó já ról a HOTREC igaz -
ga tó sá ga vár ha tó an szep tem ber ben dönt, és an nak ered mé -
nyé rõl a Mi nõ ség biz to sí tá si Bi zott ság ok tó ber 5-i ülé sén
ad nak tá jé koz ta tást. (MTI)

Ha son ló a ta va lyi hoz a mun ka nél kü li ség

Idén áp ri lis–jú ni us ban a fog lal koz ta tot tak szá ma
3,943 mil lió, a mun ka nél kü li e ké 297 ezer fõ volt, a mun -
ka nél kü li sé gi rá ta 7 szá za lé kot tett ki – kö zöl te a Köz pon ti
Statisztikai Hivatal (KSH).

A vizs gált idõ szak ban át la go san a 15–64 éves né pes ség
61,9 szá za lé ka, a mun ka vál la lá si ko rú ak nak 65 szá za lé ka
je lent meg a mun ka erõ pi a con. Idén már ci us–má jus ban a
fog lal koz ta tot tak szá ma 3,920 mil lió, a mun ka nél kü li e ké
308 ezer, a mun ka nél kü li sé gi rá ta 7,3 szá za lék volt. Egy
év vel ko ráb ban, áp ri lis–jú ni us kö zött a fog lal koz ta tot tak
szá ma 3,934 mil lió, a mun ka nél kü li e ké 306 ezer, a mun ka -
nél kü li sé gi rá ta 7,2 szá za lék volt. (MTI)

Krí zis hely zet ben a ga bo na ter mesz tõk

A szél sõ sé ges idõ já rás mi att krí zis hely zet be ke rül tek a
ga bo na ter mesz tõk – han goz tat ta a Ga bo na ter mesz tõk Or -
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szá gos Szö vet sé gé nek el nö ke. Van csu ra Jó zsef kö zöl te:
be fe je zõ dött az õszi bú za ara tá sa, ám lényegesen kevesebb 
termett a vártnál.

Az 1,12 mil lió hek tá ros ve tés te rü let rõl összes sé gé ben
mint egy 3,7 mil lió ton na ter mést ta ka rí tot tak be. Ez alul -
múl ta a 4 mil lió ton nás ter més becs lést is. Emel lett az
aszály a ku ko ri ca ter mést is vár ha tó an drasz ti kus mér ték -
ben csök ken ti. Van csu ra Jó zsef ugyan ak kor alá húz ta: „az
or szág ke nyér nek va ló ja meg ter mett és vár ha tó an ta kar -
mány ga bo ná ból is lesz elég”. (MTI)

Ma lév: elõbb a cél, az tán az esz köz

A Ma lév új ve zér igaz ga tó ja, Llo yd Pax ton a dol go zók -
kal, a szak szer ve ze tek kel tör tént meg be szé lés után ta nács -
adó i val együtt meg ha tá roz ta azt a tíz nagy té ma kört, ami -
ben a kö zel jö võ ben már döntéseket hoznak.

A re MA(LÉV)ke prog ram új meg kö ze lí tés a Ma lév
gya kor la tá ban. Elõ ször ugyan is a célt ha tá roz zák meg, és
eh hez ren de lik az esz kö zö ket. Hét olyan te rü le tet ha tá roz -
tak meg, ahol a költ sé ge ket kell csök ken te ni, és hár mat,

ahol a be vé te le ket nö vel ni. Rö vi de sen, a ter vek sze rint már 
az el sõ in téz ke dé se ket is meg hoz zák. (MTI)

Több száz je lent ke zõ a pót fel vé te li re

Több száz új di á kot vár nak a Sze ge di Tu do mány egye -
tem (SZTE) ti zen két ka rán a nyá ri pót fel vé te lin; a le en dõ
hall ga tók au gusz tus 13-ig ad hat ják be je lent ke zé sü ket a ta -
nul má nyi osz tá lyo kon – kö zöl te az in téz mény ok ta tá si rek -
tor he lyet te se. Nap pa li ta go zat ra 1185, es ti és le ve le zõ ta -
go zat ra 1479, táv ok ta tás ta go zat ra pe dig 88 he lyet hir de -
tett meg az SZTE – mond ta Pu kánsz ky Bé la. Hoz zá tet te: a
kép zé sek több sé ge költ ség té rí té ses, de fel sõ fo kú szak kép -
zés ese tén még ál la mi lag fi nan szí ro zott ok ta tás ra is je lent -
kez het nek a di á kok. A fel vé tel rõl gyor sí tott el já rás ke re té -
ben au gusz tus vé gé ig, szep tem ber ele jé ig dön te nek.
A KDNP köz ben kri ti zál ta az idei fel vé te li rend szert; sze -
rin tük a tan díj fi ze té si kö te le zett ség tu da ta je len tõs mér -
tékben csök ken tet te a fel vé te li zõk számát. To váb bá in -
dokolatlanul Budapest-központúnak tartják az új rend -
szert. (MTI)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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